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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, Boľkovce, 
Divín, Dobroč, Fiľakovo, Lovinobaňa, 
Mýtna, Panické Dravce, Ružiná, Tomá-
šovce, Vidiná, Poltár, Málinec, Veľký Kr-
tíš, Bušince, Dolná Strehová, Malý Krtíš, 
Modrý Kameň, Pôtor, Sklabiná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, Boľkovce, 
Fiľakovo, Halič, Panické Dravce, Rapovce, 
Veľká nad Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinoba-
ňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Má-
linec, 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    34.980 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: 
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»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827
»Predám zimné pneu. 
Barum Polaris 3, 195/65 
R15 + disky Enzo 15. Tel: 
0907727201

»48r, muž vdovec hľadá 
priateľku na vážne zozná-
menie.Tel:0919369066
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých za-
čatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné ne-
účtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľko-
krát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novi-
nách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

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    

V prípade užívania liekov u detí, mu-
síme podľa odborníkov pamätať na to, 
že deti nie sú malí dospelí a teda, že nie 
všetky lieky určené pre dospelých pa-
cientov sa môžu podávať aj deťom, a to 
ani keď zmenšíme ich dávku.

Lekár pri predpisovaní lieku musí 
brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí 
a na ktoré orgány. „Detskí pacienti 
by napríklad nemali užívať lieky, ktoré 
ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obli-
čiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa 
takisto nemusí mať dostatočne vyvinu-
té orgány, ktoré zodpovedajú za spraco-
vanie lieku v tele či za jeho vylúčenie. 
Pri podávaní lieku deťom sa preto vždy 
riaďte pokynmi lekára. Ak ide o voľno-
predajný liek, poradí vám lekárnik,“ 
odporúčajú odborníci zo Štátneho 
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Informácie o tom, či je liek pre 
detského pacienta vhodný, sa na-
chádzajú aj v písomnej informácii 
pre používateľa, teda v príbalovom le-
táku. „Nájdete v ňom, od akého veku, 
prípadne hmotnosti sa liek môže po-
dať. Spravidla je potrebné v závislos-
ti od veku či hmotnosti aj vypočítať 
dávku lieku,“ hovoria odborníci a do-

dávajú, že z voľnopredajných liekov sa 
detským a dospievajúcim pacientom 
nemajú podávať niektoré druhy anal-
getík či antipyretík – napríklad tie s ob-
sahom kyseliny acetylsalicylovej alebo 
diklofenaku.

Ak máte akékoľvek pochybnosti 
o liečbe vášho dieťaťa, obráťte sa 
na lekára alebo lekárnika. Dieťaťu 
podávajte len liek, ktorý je vhodný pri 
jeho veku a štádiu vývoja, respektíve 
taký, ktorý mu predpísal lekár.

Pozor na užívanie liekov u detí

» ren
zdroj foto pexels pixabay
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Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka

také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

ww
w.

pa
la

se
rv

is
.sk



LC 22-36 strana_ 5

službylučenecko 5

88
-0

07
6

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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Každé vozidlo
si zaslúži starostlivosť.

DOPRAJTE JU
AJ TOMU SVOJMU.

Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
e-mail: servisrv@tempus.sk, mob.: 0918 939 650
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INZERCIA
0905 915 039
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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti
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V uliciach slovenských miest a obcí 
sa budú v piatok 23. septembra 2022 
pohybovať dobrovoľníci verejnej 
zbierky Biela pastelka.

Verejná zbierka Biela pastelka 
slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. „Vďaka 
zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak 
Braillovo písmo, chôdzu s bielou pa-
licou, čo pre nich znamená, že môžu 
ísť samostatne do obchodu, do práce 
či pre deti do školy. Pomáhame im tiež 
zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, 
dotykovým mobilným telefónom s hla-
sovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-
latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postih-
nutím je dôležité mať možnosť zdie-
ľať svoje pocity, nájsť pochopenie, 
radu od kohosi, kto prechádza niečím 
podobným ako on, a presne rozumie, s 
čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ponúka mož-
nosť členstva v základných organizá-
ciách. Aktuálne je v 52 základných 

organizáciách združených vyše 2 800 
členov. „Základné organizácie ponúka-
jú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré 
sú pripravené s ohľadom na potreby 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to 
o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, pria-
teľstve a vzájomnom pochopení. Naši 
členovia žijú veľmi aktívnym a pes-
trým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Verejná zbierka Biela pastelka 
patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. Jej história sa začala písať v 
roku 2002 a pôvodný organizačný tím 
ju pripravil už za dva mesiace. Aj na-
priek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, 
či vojny na Ukrajine organizátori dúfa-
jú, že darcovia zbierku podporia.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? - Pastelkový 
tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. 
Finančné prostriedky zbierajú do bielo-
-modrých papierových pokladničiek, 
ktoré sú zapečatené nálepkou s po-
pisom, na ktorej sa nachádza: názov 
organizácie: Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie pre-
ukázať Poverením na vykonávanie 
zbierky vydaným ÚNSS.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

» ren

5%
 C

BD
 

ZA
DA

RM
O

33
-0

03
6



LC 22-36 strana_ 8

ZDRAVIe / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

AIW - Opatrujte s nami
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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Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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