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Týždenne do 25 000 domácností

A čo tak iba byť ...

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA
všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

ADRESA: Pionierov 3, Rožňava

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové
0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

75-06

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0059

t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
Základná zložka mzdy
a 0%.&/:,
možnosť 6#:507"/*";%"3."

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
CALL CENTRUM: 0905 552 537

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

ÚdSžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk

SBS
LAMA SK

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

Registrovaný zhotoviteľ

Mierová 52
982 01 Tornaľa

Nákup nad 30€ - 5% ZĽAVA
Nákup nad 60€ - 7,5% ZĽAVA
Nákup nad 100€ - 10% ZĽAVA
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v Rožňave
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď !

Kontakt:
0948 356 675

36-0006

ZĽAVOVÝ KUPÓN

85_0279

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Veľká noc a stravovanie
Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

HorMIx

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom kameni v žlčníku alebo žlčových cestách,
alebo sa počas sviatkov
ohlási prvý raz. Ľudia,
ktorí to preženú s alkoholom, zas majú tráviace
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.

Kamenárstvo
Brutovský
Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!
Krátka dodacia lehota!
• panelové hrobky
• urny
• široký výber
hrobov a pomníkov
z prírodného kameňa
rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov
• parapetné dosky
• kuchynské
pracovné dosky

www.kamenarstvobrutovsky.sk
Kamenárstvo Brutovský 058/7343 875
Š�tnická 27, Rožňava 0905 293 781
brutovsky@centrum.sk 0905 655 541

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0948 290 720

NAJLEPŠIE PODLAHOVINY
V PONUKE UŽ AJ

KORKOVÉ A VINYLKORKOVÉ
PODLAHY
Po.-Pia. 8.30 - 17.00 hod.
Sobota 8.30 - 12.00 hod.

Šafárikova 17/A (vo dvore Rotundy)
Rožava

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

KÚPIME

Východné Slovensko

STARÉ KRESANÉ

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

DUBOVÉ A SMREKOVÉ

HRANOLY
A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA
0944 164 017
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Štátny symbol je viac ...
Pred niekoľkými rokmi nám pribudol
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa
to škôl tak, že museli v učebniach zverejniť text hymny, preambulu Ústavy
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR
na začiatku školského roka. Samozrejme, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zámeru zákonodarcu nemám. Ako šetrný
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti
a zarámoval som ich do nepoškodených
drevených rámov po starých diplomoch.
Zhanobil som tak štátne symboly?
Nedávno skupina Metalinda nahrala podľa mňa výnimočnú rockovú verziu hymny SR s celým textom, ktorú som
dokonca pustil žiakom v rámci literatúry. Zhanobila Metalinda štátny symbol?
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja?
Alebo sa takto hymna spopularizovala?
Raz som videl, ako deti na výtvarnej
výchove pracovali so štátnymi symbolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v
slovenskom znaku nakreslil domčeky a
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kvetinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne
symboly?
A napokon sa podarilo v súvislosti
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo,
ktoré má poukázať na to, že národ žije
hokejom. Jeho dizajn napĺňa požiadavky moderných log a citlivo parafrázuje,
a tým prezentuje východiskový znak SR.
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy
sú častým a originálnym spôsobom prezentácie štátu, ba dokážu národ, alebo
aj zahraničných adresátov priviesť k vnímaniu pôvodných štátnych symbolov.
Možno by si takíto experti na štátnosť
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej
text je určený legislatívou.
Treba si uvedomiť rozdiel medzi
parafrázou symbolu a jeho zosmiešnením (zneužitím). Hokejovému zväzu
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj
podoba loga a snaha športom dôstojne
reprezentovať Slovensko. Minulé roky
to bol text hymny na dresoch, dnes to je
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický
zásah.
Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí
úplne inak: úctou k jazyku, racionálnymi zákonmi, kvalitnými podmienkami na vzdelávanie, čestným konaním osobností, riešením skutočných a
vážnych problémov občanov. Domnievam sa, že slovenský hokej rozhodne
prispieva k súdržnosti národa, mladej
generácie viac ako prikazovanie podoby štátnych symbolov, ku ktorým sa má
manifestovať úcta činmi, nie parodickými konaniami niektorých ústavných
činiteľov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava
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MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!
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INZERCIA

0907 887 322

4
politická inzercia, relax, zamestnanie
Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Slovensko pre slabších
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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
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
»Predám trojkolku pre
dospelých, aj pre deti,
ktorí majú zdravotné
problémy nožičkami 45e.
0940329476

Právna úprava susedských vzťahov
Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

PODLAHOVÉ KÚRENIE
PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
mobil: 0907 660 214
Šafárikova 33
048 01 Rožňava
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Vykúpime

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

WWW.REGIONPRESS.SK

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

S

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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13 RôZNE / predaj
»Predám Smartwallpaint
0911 279402

O

14 RôZNE / iné
16 ZOZNAMKA

U
75-27

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,40 €
15,00 €
19,00 €
23,00 €
28,20 €
32,50 €

GE19-15 strana-

6

7

9
9

9 5
5
4

1
3
5

4
1

1

K

Chcete si
podať
inzerát?

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.
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 novinách, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

6
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3

7
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9 4 3 1

36-0072

Občianska
riadková
inzercia

7
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Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk

Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

Rodinné vozidlo

Renault CLIO Grandtour
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LETÁKY

0907 887 322

VIZITKY

0907 887 322

Od 10 990€
Štýlové a praktické kombi
Batožinový priestor 443 l, rádio, klimatizácia
5 rokov záruka Renault
Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedená cena platí pri využití bonusu pri výkupe starého vozidla. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 104 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.
Renault odporúča

Tel.: +421 915 918 980, +421 918 957 263

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

PRÁCA V NEMECKU
ßǨ3'Ș&/0(2ß
dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

TONISTI

ELEKTRIKÁRI - SADROKAR

10 - 20 €/hod. netto

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu - 0950 301 301

GE19-15 strana-
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e-mail: tempusroznava@gmail.com

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom

85 0278
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
Vrtr
tsr   tc 

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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Tel.: 0908 914 180

