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Týždenne do 25 000 domácností

Neobyčajne obyčajné dni
Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

- fyzická ochrana osôb a majetku

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

Security

Griffin S Group

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/
- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- zabezpečovanie poduja�

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY
KROVNESSA
Rožňava

s.r.o.

VIZITKY

0907 887 322

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

Strechy na kľúč.
0949 111 223
KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.
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0907 887 322

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč 0908 979 467
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Každý týždeň:
Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Plešivec, Tornaľa, Jesenské,
Muráň
+ párny týždeň:
Hnúšťa, Hrachovo, Rim. Zálužany, Kružná, Slavošovce, Rakovnica, Krásnohorská Dl. Lúka, Jovice,
Lipovník, Jablonov nad Turňou,
Hrhov
+ nepárny týždeň:
Tisovec, Štítnik, Dobšiná, Gem.
Poloma, Vlachovo, Gem. Hôrka,
Slavec
Revúca
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Rimavská
Sobota

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.

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

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

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

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

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

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA
NA PALETÁCH

Pracuj s nami

0907 499 636

ako operátor vo výrobe
v Košiciach

Štítnická 46, Rožňava
jozefdobosdrevoseb@gmail.com

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM
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Dopravíme ťa do práce
aj z práce zadarmo!!!!
mzda 624€ + ďalšie príplatky

Kontakt:
Pačutová Lucia

0917 104 443

e c hu
a na vlnách úsp
vezieme s
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Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

Kamenárstvo
Brutovský

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Čučmianska dlhá 3
ROŽŇAVA
gemersko@regionpress.sk

(práva a povinnosti zamestnanca)

Ničia Vás BANKY ?

Redakcia:

Nástup na rodičovskú dovolenku

27-0012-4
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Skutočné problémy používania
národného jazyka
mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

37-0

Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si
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Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.

Krehkáči

Zlatica Kušnírová pozýva

Neslovníkové slovo krehkáč ozna- sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
čuje ľudí, ktorí si myslia, že rozu- nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nemejú veciam, prečo sa dejú a vedia žije za pecou, ale naostro.
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
voči tomu, čo je záhadné a tajomné. svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojKrehkáči politici chcú riadiť spoločnosť ný v zázemí, ako je možné premrhať žia pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia vot, premrhať čas, premrhať svoje pesnaprávajú ekonomiku, ktorú sami na- trofarebné nadanie, talent, charizmy,
rušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie duši odpadkami preflákaného času,
na utlmenie hravosti a energie. Živé sys- ako ľahko je možné odhodiť život do
témy, ktoré nás presahujú, sú komplexné koša, ako moc málo žijeme život, ako
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy moc málo venujeme pozornosť životu,
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré napriek tomu, že nič nie je také dôleživytvára človek sú však krehké. Kedysi té ako život. Toto je hriech a je to jediný
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
o ďalších revolúciách 4.0.
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zhápádov, izolujeme ich od reálneho života, ňať novinky.”
prekonávania prekážok a riešenia probléKrehkáči
teoretimov a ich riešení, dávame im antibiotiká zujú, plánujú a pri
na soplík a zametáme pred nimi cestičky. probléme zmiznú.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú Antikrehkí
ľudia
po kritike na internete. Kedysi mali mladí sa objavia v čase
namiesto psychológa motyku a namiesto kríz a urobia, čo treinternetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca ba. Tí prví sú silní
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet v rečiach, tí
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále druhí v čiviac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete. noch.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko
» Ján Košturiak

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

t Aluplast
t Gealan
t Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

ZDARMA

tparapety zdarma
tdovoz nových
a odvoz starých okien
t zameranie
t odborné poradenstvo
t mikroventilácia
ku každému otváravosklopnému oknu

50 %
ZĽAVA

na žalúzie

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.

PLASTOVÉ OKNÁ
GAR ANCIA
NAJNIŽŠE J
CENY!

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

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
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ZDARMA

t extra zľavy pre
rodinné domy
a bytové podniky,
stavebné firmy a iné...
tcenová kalkulácia
t3 tesnenia v cene 2 tes.
t6-komorové okná
v cene 5-komorových

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660
99-0003-8

20 rokov na trhu | vyše 100.000 spokojných zákazníkov

Smútočn

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

Smútočná spomienka

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

0907 887 322

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
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Názov tovaru

.

Kód
tovaru

á spomi

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

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

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

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

Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.
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na rovinu, zdravie / SLUŽBY

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

Mediteriánska diéta

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé
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» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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LETÁKY

0907 887 322
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tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.
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Tempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263
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tempusroznava@gmail.com

6
zamestnanie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!

POĎ PRACOVAŤ K NÁM!

PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU V POPRADE

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

Hľadáme:

ZVÁRAČ – mzda v HPP od 4,49€/Nhod., SZČO od 7,80€/Nhod.
+ motivačná zložka do 2,30€/Nhod.

PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR
– mzda od 3,90€/hod.
(v závislosti od praxe a skúseností)

SME SPOĽAHLIVÝM ZAMESTNÁVATEĽOM
Ponúkame:

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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.

052/711 2455
052/711 2128

0907 887 322

resp. e-mailom:

personal@tatravagonka.sk

www.tatravagonka.sk

VIZITKY

0907 887 322

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

hľadá OPERÁTOROV VÝROBY do Košíc

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

3,83€

-,+2(ß-/Ǘ!Þß+ß-,7ǲ!&Þß3ßȘ/

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

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
-/Ǘ!ß0ß-,Șǲ1Ș,*
(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

͠͠ßß͠ - ͠͠ßß
nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk
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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
ÚESžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk
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32-0024-4

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

pevná linka:

0918 735 710
0918 735 724

94-0104

Chcete si
podať
inzerát?

mobil:

99-0130

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
16 ZOZNAMKA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

V prípade záujmu kontaktujte
Personálne oddelenie telefonicky:

34-0002-5

11 HOBBY A ŠPORT

85_0430

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

tPríležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je
v súčasnosti jedným z rozhodujúcich lídrov na
európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.
tStabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie,
bonus za dochádzku až do 100€, prémie do 20%.
tOdmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná
odmena do výšky 60%.
tBezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné
pobyty.
tBezplatné pracovné odevy a ich čistenie a opravu.
tVstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne,
poukážky na regeneráciu dvakrát ročne.
tFiremné akcie a nákupné zľavy v regióne.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

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

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

Facebook: aiwsk

85_0410

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

32-0063

33-0025

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!

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

399 €
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pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok
plynových
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kotlov u zákazníkov
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0ENFOBPEȽ

6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

   
 
 
 

  
 
 

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk
34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

45-0201

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
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IFA – mre SK s.r.o.
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TVO
KAMENÁRaS
n
Helczm

ba a predaj
spracovanie, výro

MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!

tQBOFMPWÏISPCLZ QPNOÓLZ ISPCZ
tVSOPWÏTDISÈOLZ
tPCLMBEZLSCPW QBSBQFUZ
tQSBDPWOÏEPTLZ 

... aj atypické rozmery

Uzávierka ďalšieho čísla Gemersko
je 26.6.2019.

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85 0026

Objednávka inzercie 0907 887 322 alebo na: gemersko@regionpress.sk

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GE19-25 strana-

63-0102

www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 350 €

8

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

