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Skladové vozidlá

Týždenne do 25 000 domácností
m
ie
nk
Dacia Logan MCV
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Originálne príslušenstvo
v hodnote 250 € ZDARMA

www.dacia.sk

Akciová ponuka platí od 22.4. do 31.5.2019 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Dacia Logan MCV: spotreba 4,6 – 6,5 (l/100 km), emisie CO2 120 – 146 (g/km).
Uvedené spotreby paliva a emisie CO 2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263
T
C Š fá ik á 91 048 01 R žň
0918 957 263

tempusroznava@gmail.com
il

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

27-0062

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
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Rimavská
Sobota

Pekný a najmä pokojný predvolebný
týždeň, vážení naši čitatelia!
Kandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.
Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
operovali lekári, ktorí sa možno dobre
vyznajú v automobilovej elektroinštalácii, ale nemocnicu poznajú iba z čakárne pred ambulanciou? Alebo by ste sa
uspokojili s tým, že máte zamestnanca,
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať
rokov pre vás a pre vašu firmu nič nespravil?
Najmä o tomto by mali byť voľby,
teda, výber vašich zástupcov kdekoľvek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše
rodiny, váš štát.
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradične zastupovať iba sami seba, svoje
peňaženky a svoje veľmi úzke stranícke či ideologické záujmy. Nevoľte
kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj prítomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokazujú, že im nejde o vás, ale o seba.
Ale hlavne voľte, pretože ak sa nerozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambicióznejší rozhodnú za vás. Často je už
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
Preštudujte si ešte dôkladne listiny
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
ruku. Európsky parlament rozhoduje
o mnohých témach, ktoré
sa nás v každodennom
živote týkajú. Zvoľme si
slušných,
vzdelaných,
čestných a múdrych zástupcov!
Šťastnú ruku
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

WWW.REGIONPRESS.SK
KÚPIME

STARÉ KRESANÉ

DUBOVÉ A SMREKOVÉ

HRANOLY
A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

HUMNO, STODOLA
0944 164 017

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

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

Východné Slovensko
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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

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové
Mierová 52
982 01 Tornaľa
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0905 474 981
edastyl@edastyl.sk
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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názor / politická inzercia, služby

Prosba babičky plnej človečiny
Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.
Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:
„Neverila som, že režim, kedy sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď
ľudia zomierali pre besnenie názorov
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme
smädní a hladní, že ten režim bude niekto znovu obdivovať. Utekali sme pred
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
tie myšlienky sa môžu v civilizovanom svete vrátiť. Je jedno, či tie hanebné myšlienky hlásajú priamo alebo
ich cynicky skrývajú do odkazov.
Ospravedlňujem sa za moju generáciu, že sme vás dostatočne nenaučili rozoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

NAJVIAC PEŇAZÍ
ZA
NAJNIŽŠÍ ÚROK

Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.
Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
rozumom aj srdcom. Pretože my sme
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
Nechceli sme, aby čo i len náznakom
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
všetko raz a navždy zostalo mementom
doby a varovaním.“

1,5%

Pani Emília v časoch vojny dostala
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašistami. A dostala týfus keď pila z potoka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
rozum.

na týž

deň

» red

Inzerát, ktorý predáva

0907 887 322

VIZITKY

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

0907 887 322

V sobotu sa môže
úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

» 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

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič
ADRESA: Pionierov 3, Rožňava

ZĽAVOVÝ KUPÓN

Nákup nad 30€ - 5% ZĽAVA
Nákup nad 60€ - 7,5% ZĽAVA
Nákup nad 100€ - 10% ZĽAVA

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
Všetko pre Vašu záhradu a balkón
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radíme / SLUŽBY, bývanie

Znamienka bez bolesti
Aj keď je počasie v posledných týždňoch mimoriadne turbulentné,
čoskoro k nám opäť zavítajú tropické horúčavy a dni plné slnka. Aj tento rok je nesmierne dôležité myslieť
na svoju kožu a materské znamienka.
Na slnku s mierou
Aj pri letných radovánkach a opakovaní je nevyhnutné, aby sme mysleli
na svoje zdravie. Materské znamienka,
teda pigmentované kožné útvary sú na
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé.
Znamienka sú vrodené alebo získané
deformity kožného povrchu.
Opaľujme sa s rozumom
Aj keď máme akokoľvek odolný a
zdravý organizmus, každé znamienko sa pri nadmernom pobyte na slnku
kože stať nebezpečným. Znamienka sú
v podstate drobné nádory kože a treba
ich mať neustále pod kontrolou a venovať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe
po bronzovej pokožke teda hráme nebezpečný vabank.
Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch
vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žiarenie. Dôležité je to najmä pri svetlom
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný
na nárazové spálenie sa na prudkom

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez slnka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravidelne preventívne prehliadky.
ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných
varovných príznakov, bezodkladne
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne
vyšetrí jednotlivé znamienka dermatoskopom a jednoznačne rozozná „nebezpečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravidelného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne
ohraničené od okolitého kožného reliéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo prirodzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým príznakom je aj vyvýšenie znamienka nad
úroveň okolitej kože
V prípade klinicky a histologicky
nebezpečných znamienok sa vykoná
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému pocitu z chirurgického výkonu,
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mierou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si
zachová sviežosť a elastickosť a vyhnete sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie,
čo pre zdravie svojej pokožky môžete
urobiť.
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MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!
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... aj atypické rozmery
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov
!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny

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



13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQ¹VYSUDFRYQÕFKGČRFK
RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć
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právnik radí, za život / bývanie
Vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov dohodou

01 AUTO-MOTO / predaj

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.

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

p~qzíq
wmzmxuoum
íy|
{p{{pz|~¬|{vw
q~zzqÙ|~m

To znamená, že dohoda uzatvorená
v čase pred zánikom BSM by bola pre
rozpor so zákonom neplatná.

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

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

0918 217 665

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Akých kolegov a šéfov si pamätáme

Smútočná spomienka

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať
» Mária Raučinová, Fórum života

Ladislav Fábián z Rožňavy.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
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0907 887 322
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na trhu.
Porevolučné súťaživé prostredie
nás totiž našlo tak trochu eticky
nepripravených na silný tlak proti
svedomiu. Mnohé nepopulárne prepúšťania v mene reštrukturalizácie či šetrenia
sa napokon odrazili v ešte väčších finančných a inštitucionálnych problémoch
podnikov. Skončilo mnoho múdrych ľudí
a ich skúsenosť v nenávratne. Nie že by
bol dôvod na plač a sentiment, dôležité
je zmeniť filozofiu prístupu. Prehodnotiť
„ekonomickú hodnotu“ pracovníka už
nielen podľa čísel a výkonu, ale aj podľa
charizmy, vplyvu a pohodovej atmosféry,
ktorú je schopný šíriť do okolia či podľa
autority jeho mena. Takýto pracovník je
schopný motivovať k dobrému, byť nápomocný a sprevádzať aj ostatných v pracovnom procese. Ak nevidí svoj jediný cieľ v
presadení sa, je slobodný od otrockej väzby na peniaze a nemá nutkavú potrebu
zapáčiť sa šéfovi, vydáva svedectvo oveľa
hlbšieho impulzu k práci.
Tvorivosť práce totiž nepozostáva iba v
ustavičnom vymýšľaní niečoho nového, v
neprestajnej zmene, ale aj v prehodnocovaní doterajšieho formou spájania, nadväznosti, inkluzívnosti ľudí a ich schopností, v intuitívnom odhade dôsledkov
reforiem na zisk, ale aj na chuť pracovať
a byť súčasťou užitočného diela. Len taký
človek sa raz môže stať pozitívnou stopou
v živote druhých.

á spomi

Nebýva zvykom, že sa zorganizujú bývalí pracovníci, ktorí dostali
výpovede, resp. sami skončili s
pracovným pomerom, aby sa neformálne stretli na grilovačke so
súčasnými.
Človek totiž po takej neblahej skúsenosti odchodu obyčajne „zavrie“ dvere
za minulosťou a snaží sa prerušiť kontakty. Na jednom takom stretnutí som sa
po istom váhaní zúčastnila. A bola som
milo prekvapená, ako liečivo to pôsobí.
Nielen na tých ex-zamestnancov, ale aj na
tých terajších. Pritom nešlo v prvom rade
o sťažovanie sa na pomery minulé, ani o
vyzvedanie na tie súčasné. Skôr o isté zrelativizovanie potreby naviazať sa na istú
oblasť práce a typ ľudí.
Všetci sme si niečím prešli. Skúsenosť
nás naučila a posunula. Na povrch vyplývali podstatnejšie veci v živote, ako
sú zdravie, zomknutosť rodiny, ľudskosť,
porozumenie, obyčajná zhovievavosť, odpustenie. Zhodli sme sa na tom, že prestíž, honba za prvenstvom, úspech,
kariéra človeku na hodnote nepridávajú. Aj bývalých šéfov a kolegov sme
si zapamätali práve po linke ich ľudského
prístupu. Ten sa, pochopiteľne, najčastejšie viazal s ich rozumovou a emočnou
inteligenciou, s ich osobnostnou vyváženosťou. Bolo to príjemné a sebareflektívne
zistenie o pominuteľnosti všetkého, čo sa
viaže na individualizmus a vlastný prospech. Hoci by sa to zakrývalo rôznymi
nálepkami „nevyhnutnosti“ udržania sa

Smútočn

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.

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM

.

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Štítnická 46, Rožňava
jozefdobosdrevoseb@gmail.com

rok,
uplynie
decembra il
Dňa 28.
ust
avždy op
čo nás n
žel,
vaný man
náš milo
c a zať
starý ote

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

0907 499 636

s ro
a úct
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

Chcete si
podať
inzerát?

V súvislosti s formou dohody o vyporiadaní BSM je potrebné uviesť, že
aj napriek možnosti uzavretia dohody
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporiadania BSM potrebné riadiť sa určitými
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predmetné zásady a v dohode o vyporiadaní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
že všetky aktíva by nadobudol len
jeden z bývalých manželov, bol by takýto právny úkon s najväčšou pravdepodobnosťou považovaný za absolútne neplatný právny úkon. O platnosti
takejto dohody o vyporiadaní BSM by
bolo možné uvažovať v prípade existencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
na zmysel vyporiadania BSM je dohodu o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
až po jeho zániku.

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA
NA PALETÁCH

otec,
.
RožňavyLadislav
Fábián z
a, syn
.
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra

16 ZOZNAMKA

Najčastejšie využívaným spôsobom
vyporiadania BSM je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť ústne,
písomne a mlčky - konkludentne, pričom Zákon vyžaduje písomnú formu
len v prípade, že sa takáto dohoda týka
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty
je však vhodné dohodu o vyporiadaní
BSM uzatvoriť v písomnej forme, keďže pri ústnej či konkludentnej forme
dohody existuje väčšie riziko budúcej
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov
vôle bývalých manželov.

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.

27-0017-24

Občianska
riadková
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jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
sa menej hrajú vonku, menej času sa trávi vonku, či už v záhradách,
pri športoch, alebo najbežnejšej chôdzi. Tento trend
je celosvetový a preto aj je
nízka hladina vitamínu D
pozorovaná celosvetovo,
nás nevynímajúc.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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» Miroslav Beblavý

  
   

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Ján Vojta
vojta@regionpress.sk
0907 887 322
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SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

        

33-0017

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
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/%2(-(8-3Ā%23
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
-+361%83:-Ï

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia,
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do
zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj ﬁnančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov
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Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
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Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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PRACUJ
S NAMI

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)
Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

DEVÍNSKA NOVÁ VES

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

CALL CENTRUM: 0905

552 537

ečené
UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezp
Y
PÁR
aj
VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY

ƫ7

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

Základná zložka mzdy
a 0%.&/:,
možnosť 6#:507"/*";%"3."

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ
Hľadáme zamestnanca

na upratovanie

kancelárskych priestorov
polovičný úväzok
ponúkaná mzda:

ĵƵ ÑƵ]

KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313
ALEBO VW.PERSONALNE1@MEDUSAGROUP.SK

PRIJMEME
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do predajne suvenírov
v Ochtinej
- možnosť TPP,
- brigádne aj dôchodcovia
a vysokoškoláčky
- Vodičský preukaz vítaný.

T: 0905 346 090
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260€/brutto/mesiac

Pracovisko: Brzotín - Bak
Práca vhodná pre ženy
Pre viac info volať 0905 917 308
Mahax Slovakia, s.r.o.

VIZITKY

0907 887 322

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

94-0086

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
t3VǏOâQSBDPWOÓL 680,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ$OBE U ûNFTBǏOFCSVUUP
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62-0044

Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
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www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362
362,-€

grily,
viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

