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Inzerát, ktorý predáva

Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.
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ADRESA: Pionierov 3, Rožňava

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

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

Registrovaný zhotoviteľ

Mierová 52
982 01 Tornaľa

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS
Kotly – plynové kondezačné,
peletové,  drevosplyňovacie

Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy

Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia

– podlahové, radiátorové
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Každý týždeň: 
Rožňava, Rimavská Sobota, Re-
vúca, Plešivec, Tornaľa, Jesenské, 
Muráň

+ párny týždeň: 
Hnúšťa, Hrachovo,  Rim. Záluža-
ny, Kružná, Slavošovce, Rakovni-
ca, Krásnohorská Dl. Lúka, Jovice, 
Lipovník,  Jablonov nad Turňou, 
Hrhov

+ nepárny týždeň: 
Tisovec, Štítnik, Dobšiná, Gem. 
Poloma, Vlachovo, Gem. Hôrka, 
Slavec

gemersko@regionpress.sk
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V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

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

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

Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
   hrobov a pomníkov
   z prírodného kameňa
   rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

   My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu 
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných úda-
jov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referen-
dum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný pro-
jekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá 
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, 
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších 
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podpor-
ovanie výskumu. 

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

?

tentorazidemvolit.eu

Európske voľby  25. MÁJ 2019

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.

Spôsob hlasovania
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P R I J M E M E 

PREDAVAČKU
 do predajne suvenírov 

v Ochtinej
- možnosť TPP, 

- brigádne aj dôchodcovia 
a vysokoškoláčky

- Vodičský preukaz vítaný.

T: 0905 346 090
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SAMOZBER JAHÔD A HRÁŠKU \ FÖLDIEPER ÉS BORSÓ SZEDÉS
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OTVÁRACIU DOBU DENNE AKTUALIZUJEME NA
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25. MÁJA 2019
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Inzercia
0907 887 322

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 322



GE19-21_strana- 4

4
EDITORIÁL / SLUŽBY

Naša stavba sa dostáva do záverečnej 
fázy. Je najvyšší čas myslieť na jej dl-
hodobé zabezpečenie tak, aby sme si 
budúce bývanie aj pokojne užili. Stať 
sa totiž môže naozaj kadečo.

Málokto u nás stavia alebo kupuje 
nehnuteľnosti za peniaze z igelitky, len 
tak. Väčšinou, najmä mladí ľudia, si na 
stavbu berú hypotéku alebo iný druh 
pôžičky. Pri sumách, ktoré si zriadenie 
domova vyžaduje, je to však záväzok 
nezriedka na celý život.

Nikto z nás netuší, ako bude na tom 
so zamestnaním, príjmom či zdravím 
o rok, o päť rokov. Dom či byt však bu-
deme splácať ešte o tridsať, možno šty-
ridsať rokov. Predpokladajme, že nie je 
veľa domácností, ktoré si také starosti 
robiť nemusia a pôžičky na podobné 
„nákupy“ si berú vlastne iba preto, že 
sú pre nich vlastne výhodné. Súbežné 
aktíva ich výšku zároveň prekrývajú. 
Tam je akékoľvek poistenie iba zbytoč-
ným nákladom.

Štandardne si v bankách môžete 
poistiť úver na bývanie pre prípad 
úmrtia a invalidity. Tie sú v lacnej-
ších základných balíkoch poistenia. 
V drahších balíkoch máte aj poistenie 
práceneschopnosti  či straty zamest-
nania. Pri poistení úveru si treba zvá-
žiť aj to, či nemáte už životnú poistku s 
krytím rovnakých rizík ako vám banka 
ponúka vo svojej poistke. Ak máte v 
životnej poistke krytý úraz, smrť či ne-

zamestnanosť, stačí túto poistku vin-
kulovať v prospech banky a nemusíte 
uzatvárať novú poistku. Navyše život-
ná poistka máva zvyčajne vyššie sumy 
krytia aj viac krytých udalostí.

Ďalším dôležitým faktom pri roz-
hodovaní je, že poistenie úveru sa 
vzťahuje len na jeden konkrétny úver a 
poistná suma kopíruje váš nesplatený 
zostatok úveru. Čo je podstatný rozdiel 
oproti životnej poistke.

Ak ste sa rozhodli pre poistenie 
splácania hypotéky, máte na výber dve 
možnosti. Buď si toto poistenie dojed-
náte v banke alebo v poisťovni. Ak sa 
rozhodnete priamo pre banku, tak na 
prvý pohľad to môže byť výhodnejšie. 
Či už v znížení úroku, ako sme spome-
nuli vyššie, alebo pre lepšie podmien-
ky samotného poistenia z hľadiska 
ceny za mesiac. Poistenie k hypotéke v 
tomto prípade vybavíte priamo v ban-
ke a nemusíte nikam chodiť. Na druhú 
stranu, mali by ste zvážiť aj dôležitejšie 
podmienky.

Poistenie v poisťovni môže byť z 
finančného hľadiska úplne porovna-
teľné, no môže priniesť napríklad širší 
okruh poistných udalostí a miernejšie 
podmienky pre ich splnenie. Na rozdiel 
od poistenia v banke zároveň platí, že 
poistenie dojednané v externej poisťov-
ni zahŕňa poistenie splácania nielen 
konkrétnej hypotéky, ale všeobecne 
finančných záväzkov. 

Poistenie je takmer nevyhnutnosť

» red

Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk
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260918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

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

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 
MINIBAGROM
VÝKOPOVÉ PRÁCE 
MINIBAGROM

0907 499 636
Štítnická 46, Rožňava
jozefdobosdrevoseb@gmail.com

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982

0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
gemersko@regionpress.sk

0907 887 322
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Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

� � �� � � �� � � � � � �� ���� �
� � � � � �� � � � � �� � � �� � ��� �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR 
KVALITY

Skladové vozidlá Dacia Logan MCV

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 CO2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.dacia.sk
Originálne príslušenstvo  
v hodnote 250 € ZDARMA

ilT C Š fá ik á 91 048 01 R žň 0918 957 263
tempusroznava@gmail.comTempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263
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radíme / zamestnanie

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky 
a motoriek. Ak sa niekedy stanete 
svedkom ich nehody, je treba aj ako 
laik okamžite zranenému pomôcť. 
Ide totiž o čas!

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

Pamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam 
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je 
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú 
pri nehodách preto, že sanitka prišla ne-
skoro, ale preto že im nikto nepomohol.
Zásada 5T

Najskôr na zraneného zvoláme čo 
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri 
vedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na 
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu-
jeme prípadné poranenia – krvácanie, 
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime 
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, 
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
Privolať pomoc

Ak je účastných viac svedkov neho-
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla 
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví-
me si na mobile odposluch a vytáčame 
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera.

Ak pacient nedýcha a nezistíme mu 
nahmataním na predlaktí alebo krku 
tep, začíname s oživovaním. Kľakne-
me si vedľa postihnutého, zomkneme 
si dlane medzi prstami a naše zápästia 
umiestnime na dolnú časť hrudníka zra-
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na-
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame 

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

Po 30 stlačeniach hrudníka zakloní-
me hlavu postihnutého a  vytiahneme 
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné 
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom 
a  palcom ruky položenej na čele, čím 
zabránime úniku vzduchu. Nadýchne-
me sa a pevne obopneme našimi ústami 
ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do 
postihnutého približne sekundu a  sle-
dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
Pamätajme si 

Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudní-
ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme 
do príchodu záchranky alebo kým ne-
začne zranený sám dýchať a  preberať sa.
ABC záchrany života

A – airway – spriechodnenie dý-
chacích ciest – opatrným otočením 
postihnutého na chrbát, zaklonením 
hlavy a  nadvihnutím brady. Položte 
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hla-
vu dozadu. S prstami pod špičkou brady 
nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili 
dýchacie cesty.  

B – breathing – sledujeme dýcha-
cie pohyby – či sa zranenému zdvíha 
hrudník, počúvame uchom pri jeho 
ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek 
nezdá, uskutočníme oživovanie. 

C – circulation – zisťujeme krvný 
obeh – na krku, na zápästí alebo pria-
mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a 
kontrolujeme prítomnosť tepu.

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

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
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
  -770,- Eur mes. brutto

680,- Eur mes. brutto

Základná zložka mzdy 
a ,

možnosť 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Ú ž á
Hrabinská , recepcia@aii.sk

Ubytovanie zabezpečené.
TEL: 0908 914 180, 0905 218 177
www.konstrukter.skna pozície:

- OPERÁTOR VÝROBY:  800 - 1000 €/ netto

 900 - 1100 € / netto
 

    (príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou: 900-1100 €/netto

85
_0
32
2

Hľadáme zamestnanca
na upratovanie

kancelárskych priestorov
polovičný úväzok
ponúkaná mzda:

260€/brutto/mesiac
Pracovisko: Brzotín - Bak

Práca vhodná pre ženy
Pre viac info volať 0905 917 308

Mahax Slovakia, s.r.o.
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INZERCIA
0907 887 322

WWW.REGIONPRESS.SK
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
          TESÁROV
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620
Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia 
  (jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.

85
_0

35
9

32
-0
06
3

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Dojel jsi ze zakázky 
����������������

������������

����������� ALMAARKu�����������������������
ZZZEDNNÍKKKY, FASSÁÁDDNÍKKY

���������������  �����������

����������������������������������
na HPP   244 0000 €€/rrook aa víccee
��������440 0000 €€/rookk a více

������������������������������������
�������� 

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto
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