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Všetky naše renomované jazykové 
slovníky slovo okupant vysvetľujú 
aj ako uchvatiteľ. 

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s po-
mocou armády privlastní (uchváti) 
cudzie územie, prípadne celý štát, ale 
o aj o politický prúd, ktorý si na uko-
jenie vlastných mocenských a ekono-
mických chúťok uchváti kompletnú 
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj 
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé-
mu jasné, že to nemá nič spoločné s 
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, 
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.

23. augusta 1968 odletela do 
Moskvy rokovať o normalizácii situá-
cie v Československu po vstupe oku-
pačných vojsk na jeho územie dele-
gácia, vedená prezidentom Ludvíkom 
Svobodom. 

O pár dní neskôr bol v Moskve po 
dlhých rokovaniach medzi sovietskou 
a československou delegáciou podpí-
saný protokol, v ktorom českosloven-
ská strana podľahla nátlaku Sovietov 
a zaviazala sa vykonať kádrové zme-
ny v straníckych a štátnych orgánoch, 
anulovať vysočanský zjazd KSČ a 
pripraviť dohodu o legalizácii poby-
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. 
Sovietska strana výmenou súhlasila s 
návratom odvlečených funkcionárov. 
František Kriegel, ktorý ako jediný 
Moskovský protokol nepodpísal, však 
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac 

ako pol stovky rokov po spojeneckej 
okupácii a rovných tridsať rokov po 
„spoločensko-politických preme-
nách“ v Česko-Slovensku náš štát ria-
dia ešte stále kádre. Stranícke kádre. 
Na obrovskú radosť Moskovského 
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú 
za demokratov, vlastencov, ochran-
cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ, 
často aj komunistická nomenklatúra. 
Túžba po absolútnej moci a nenávisť 
k slobode iných patria k jej génovej 
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí 
moci.

Kňaz Tomáš Halík, jeden z pro-
tagonistov Novembra 89 hovorí, že 
„slovo socializmus je už úplne vy-
prázdnené prinajmenšom od chvíle, 
keď sa robotnícka vrstva zabývala v 
kapitalizme a dnes volí prevažne pra-
vicu, občas extrémnu pravicu. 

Naozaj nemáme v úmysle vzdať 
sa svojho sna spred tridsiatich rokov. 
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých 
v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 
spomínať.

Odvážnu jeseň, 
milí čitatelia!

Okupanti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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!

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Lucia Bakošová
Šafárikova 20, Rožňava

0905 662 977
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OPERÁTOR VÝROBY

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
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NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie. 
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

vyšetrenie vodiča
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(Nováčik medzi najlepšími diétami) 

Diéta známa ako nordická, alebo 
aj nová nordická, či škandinávska, 
predstavuje to najlepšie zo stravy 
severských krajín. Typická sever-
ská kuchyňa je ovplyvnená polohou 
a prirodzenou potravou - rybami a 
všetkými plodmi, ktoré more posky-
tuje.

V porovnaní s bežnou západnou stra-
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale 
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast-
ných kyselín. Podobá sa v mnohom stre-
domorskej, ktorá je na prvom mieste me-
dzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, 
ovocia, celozrnných výrobkov a hlav-
ne morských rýb. 

Spolu zabezpečujú dostatočný pro-
tizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný 
rozdiel medzi oboma je v používaní ole-
ja -  pre stredomorskú je typický olivový 
olej, v severskej dominuje repkový. 

Škandinávska strava uprednostňuje 
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne-
cháva spracované pokrmy. Kombinuje 
tradičné potraviny s  relatívne novými, 
ale zdravými – nízkotučnými mliečny-
mi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, 
aj takého, ktorému sa na severe bežne 
nedarí, alebo repkovým olejom. V škan-
dinávskej kuchyni je veľa lososového 
mäsa, islandského jogurtu skyr, brus-
níc, ražného chleba, kapusty, kvaky. 
Severskú stravu si však môže prispôsobiť 
každý, pretože jej skutočným zameraním 

je konzumácia zdravých potravín, ktoré 
sú  miestne. Dostatok vlákniny pomáha 
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého 
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO obe znižujú 
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovociev-
nych chorôb, pomáhajú udržať optimál-
nu hmotnosť tela.

Oproti súčasnej strave väčšiny Slo-
vákov jej základom je veľa vlákniny – ze-
lenina je bežnou súčasťou každého jedla, 
často nahrádza hlavnú prílohu k  mäsu 
alebo rybám, na rozdiel od nášho stra-
vovania, kde dominuje ryža, zemiaky, 
knedle alebo cestoviny a zeleninu vída-
me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lep-
šom prípade ako malú šalátovú misku. 

Jedzte často: ovocie, bobule, zeleni-
nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, ore-
chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské 
plody, nízkotučné mliečne výrobky, by-
linky, koreniny a repkový olej

Jedzte s mierou: mäso zo zveriny, 
vajcia (uprednostniť z voľného chovu), 
syr a jogurt.

Jedzte zriedka: červené mäso a živo-
číšne tuky.

Nejedzte: nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
rýchle občerstvenie.

Severská diéta 

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery

 

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
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

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca

Rimavská
Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)

Nie vydokladovať, 
ale dokladovať.

Nie zadokumentovať,  
ale dokumentovať.

Slovenčina naša
Vulgarizmy nikdy nie, ani „vy-

bodkované“ či „vypípané“!
Nie poriešim, ale riešim, 

vyriešim, zariadim.

Slovenčina naša

Nie šetriť 
zločin, ale vyšetrovať zločin.

Slovenčina naša
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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ZĽAVA VO VÝŠKE DPH
na vystavené sedacie súpravy

LETNÁ AKCIA

LAMINÁTOVÉ,
VINYLOVÉ A 
KORKOVÉ
PODLAHY    

       ŠAFÁRIKOVA 17/A 
(vo dvore ROTUNDY)
       ROŽ�AVA
0948 290 720

                OTVORENÉ:
PON.-PIA. 8.30- 17.00
SOBOTA:   8.30 - 12.00

          PODLAHOVINY A 
INTERIÉROVÉ DOPLNKY

GUMOLITY
KOBERC
PVC O K ADY

I PE LAMIN OVEJ PODLAHY 25 m2 A VIAC C

20% Z�AVA 
  NA 3 mm POLYSTYRÉNOVÚ PODLOŽKUm

PRI KÚPE LAMINÁTOVEJ PODLAHYPPPRI ÚÚKÚPE LAMINÁÁÁTOVEJ PODLAHY PRI KÚPE LAMINÁTOVEJ PODLAHY 25 m225 m22 A VIACCA VIAC

20% Z20% Z��AVA AVA 
NA NA 3333 mm3 mm O UO S O Ú Om POLYSTYRÉNOVÚ PODLOŽKm POLYSTYRÉNOVÚ PODLOŽKm POLYSTYRÉNOVÚ POm POLYSTYRÉNOVÚ PO

GGUUMMOLITI YTYTYYTYTYTTOOOOMMMMUGUUUGGGUMOGUMGGUGUUUUMMMOLIOLIOOOLLLIIITYTYTTTI YTYTYTT
KOKKOKOKKOKOOOOOOBBOOOOOOOOOO RCCCCRCRCRCCRCRCCCCEEEEEEEEEE
PVC OBKKLALOBKC OC OCCPVC OBPVC OBPVC OBPPV BBOC OBCPVPVCVCVVCCC OOOBBKKKKKLLLALALALLLAAAAADDYYADYAADAAADYDYDYDDDYY

LAAMIIMLAMMLLLLAALLAMMA IIMINI ÁTÁNÁNNÁTÁNÁTNÁTN ÉÁTOVÉOÁT É,OVÉVÉ,ÉÉÉ ,,,,
VVVVVVVVVIV NINNNIIVIVIVV NNNINNNNNN AAOVÉ A NYLOVÉ A YYYNYYNYNY OOLYLYLYY OOOLOVOL A A A 

OO OO ÉVÉKORKOVÉKKKKOKORKORKOK ÉORKOVÉORKOVÉKOKORRKOKOKKKOVOVVÉVÉVÉÉÉÉÉ
PO AAHHA YYAHYOD APODLADPOPOPOPPPPOPOPOP AAHHALAAHAHHA YYYYYHHH

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660
20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
 extra zľavy pre

   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...

cenová kalkulácia
3 tesnenia v cene 2 tes.
6-komorové okná

   v cene 5-komorových

    ZDARMA
parapety zdarma
dovoz nových

   a odvoz starých okien    
 zameranie
 odborné poradenstvo
 mikroventilácia

   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

50 %
ZĽAVA
na žalúzie

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

PLASTOVÉ OKNÁ

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY!
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Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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Presne pred 11. rok-
mi, v deň 40. výro-
čia vstupu okupan-
tov, som sa rozhodol 
zodvihnúť hlavu. 
Prieskumy hovori-
li, že SMER+SNS+-

HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja 
som si povedal, že to nemôžem dovoliť. 
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a 
zverejnil ho vo všetkých našich novinách 
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla 
mi kopa podporných mailov a tak sa za-
čal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej 
politike. Tu je jeho celé znenie:

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali 

našim pánom. Verili sme, že oni budú čest-
ní a spravodliví. Miesto toho papaláši krad-
nú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zo-
brali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra 
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A 
tak dokolečka, z našich daní.

Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom is-
tom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude 
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociál-
neho štátu, na druhej rozdávanie dotácií mi-
lionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na 
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko 
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby za-
robil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.

Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľú-
bili niečo iné. (koniec)

V tom čase začínala kríza a naša fir-
ma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac. 

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku 
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy 
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a 
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlo-
dejov.

Ja som sa na túto špinavú robotu 
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec 
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to 
dopadlo tak, že bez našich štyroch man-
dátov by Radičovej vláda ani nevznikla.

Nasledovali roky boja. Prehratých aj 
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ. 
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo 
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa 
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale 
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre 
bude a vo voľbách to spoločne dáme.

ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebe-
ka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala 
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však 
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou 
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krás-
nych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro prí-
de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

ps2. Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?

Môj prvý článok

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí pre model Renault CLIO Advantage TCe 75 po odrátaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km), 
Renault MEGANE: spotreba 4,4 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 116 – 151 (g/km), Renault CLIO: spotreba 4,8 – 6,0 (l/100 km), emisie CO2 126 – 137 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych 
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT

 Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta

CAPTUR, MEGANE, CLIO

Renault odporúča

MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica MestoTempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

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
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Asi každý pozná ciele verejného ob-
starávania (VO). Dva najznámejšie 
sú: šetrenie financií, a aby sa pro-
dukty a služby neprihrávali spriate-
leným realizátorom. 

Po rokoch však vieme, že obe tieto 
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá-
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep-
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa 
väčším peniazom ako v nejakej škole či 
inej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys-
lím, že práve ľudia pri veľkých penia-
zoch sú tvorcami takejto zlej legisla-
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, 
no aby zabránili rovnako postupovať v 
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men-
šími financiami, mysliac si, že postu-
pujú rovnako nečestne.

Ak chcete mať v škole VO v po-
riadku, tak si to vyžaduje kvantum 
byrokratickej   činnosti a odbornú po-
moc. Popri stovkách činností, čo škola 
musí robiť, je to ďalšia administratív-
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času 
bežného zamestnanca, keďže mnohé 
kontrakty majú obmedzenú platnosť a 
musia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to 
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda-
vok na odborný personál, keďže nie je v 
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole 
sa väčšinou veľké a neštandardné ná-
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie 
fondov. Poväčšine ide o služby, o ma-
teriálno-technické vybavenie či o pre-
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-

čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie 
vo VO je takmer nemožné, vyžiadané 
cenové ponuky sú približne rovnaké. 

VO výslednú cenu navýši. Ak by 
ste čokoľvek postavili na individuál-
nej dohode s konkrétnou firmou alebo 
živnostníkom, porušili by ste zákon. 
Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa 
oslovujú s požiadavkami opakovane. A 
nemá to nič spoločné so záujmami ve-
denia školy. Jediným záujmom rozum-
ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to, 
na čo štátny normatív dlhodobo nesta-
čí. Na materiálno-technické vybavenie, 
na služby, ktoré škola už nedokáže re-
alizovať, na aspoň symbolické odmeny 
pre zamestnancov, na financovanie 
záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr. 
drobné ceny za školské súťaže). Avšak 
VO, paradoxne, odčerpáva množstvo 
prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje 
v miliónových štátnych zákazkách, pri 
ktorých sedliackym rozumom možno  
konštatovať „brutálne“ predraženie. 
Škola však nemá prístup k miliónom. 

Hoci riadim školu pomerne krátko, 
je nevyhnutné, aby sa k nej pristupova-
lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo 
problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa 
na školu pozerá ako na prosperujúcu 
firmu, budú škole uberať jej výchovno-
-vzdelávací charakter, bude sa meniť 
na administratívny úrad. 

Verejné obstarávanie v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
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e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP,  voľné pracovné pozície - 

pomocný kuchár, grillman, kuchár.
Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.

Životopis môžete zaslať mailom

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

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU

PLATÍ DO 30.9.2019 99
-0
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0

27
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450918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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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

„Z plnosti srdca hovoria ústa,“ pozná-
me toto nepísané pravidlo.  Zamilova-
ný človek naplnený láskou hľadá tie 
najkrajšie slová na vyjadrenie svojich 
citov. 

Mnohé geniálne diela vznikli pod 
vplyvom rozochvenia z  lásky či už pla-
tonickej alebo vzájomnej. Aj filozofi, 
umelci či teológovia sú neraz inšpirova-
ní vzopätím sa k  nejakej osobe či vzťa-
hom k  osobnému Bohu. Takýto človek 
je natoľko preniknutý jedinou víziou, že 
myšlienky i slová z neho prúdia  v úplnej 
jednote. Do akej miery je táto jednota 
skutočná, do takej miery je uveriteľný 
pre druhých a dokáže aj ich inšpirovať k 
láske. 

No platí to aj v opačnom garde. Člo-
vek plný vnútorného chaosu, sklamania, 
zloby, hnevu a  nenávisti ventiluje svoj 
„hnoj“ navonok. Slová odrážajú jeho 
vnútorný stav. Lenže nie je to čisto jeho 
osobná záležitosť, lebo slová sa zo sveta 
nestrácajú, chtiac-nechtiac sa dostá-
vajú do verejného priestoru a  stanú sa 
spoločným dedičstvom. Pri sledovaní 
posledných udalostí okolo zverejnenia 
súkromných esemesiek si uvedomujem, 
že človek je zodpovedný za všetko, čo 
kedy povie i napíše. Všetko krásne a než-
né povznáša a podporuje k životu, všet-
ko oplzlé a neprajné život ničí. Žiaľ, nejde 
len o odhalenú osobnú komunikáciu, do 
verejnosti čoraz väčšmi preniká kultúra 
hrubosti aj inou formou. Nechutné vý-

razy a nadávky sa stávajú súčasťou tzv. 
realizmu vo filme či v  literatúre. Slúžia 
nielen na vyjadrenie negatívnych čŕt, ale 
sú súčasťou názvov a titulkov. Akoby sa 
chceli nasilu vopchať do slovníka ľudí. 
Ostávajú ako pečiatky v mysliach a pod-
vedome špinia vnútorný svet nehy. 

Už nielen násilie v  priamom preno-
se ohrozuje životy, ale aj slovná zásoba 
útočí na dôstojnosť človeka. Ak sa nad 
tým len pousmejeme, pretože „slová ešte 
nikoho nezabili“ a vezmeme to na ľahkú 
váhu, jedného dňa zistíme, že hranica 
hrubosti sa nám značne posunula, aj 
keď to nechceme. O chytľavosti oplzlých 
výrazov sa najlepšie presvedčíme na ma-
lých deťoch. Chytia sa na ne oveľa rých-
lejšie, ako na tie nežné. 

Neuveríte, ale práve vo chvíli písania 
týchto riadkov počujem cez okno z ulice 
ďalšie neovládané slová pod vplyvom 
alkoholu. Akoby to bolo načasované do 
témy. Prečo z  tohto nekontrolovaného 
podvedomia nevychádzajú slová nehy? 
Čo sa od dotyčného naučia susedia, deti, 
celé okolie? Zdá sa, že ako spoločnosť 
prostredníctvom hrubnutia slovníka 
sme schopní potom tolerovať aj alkohol, 
dokonca najnovšie aj drogy.  Veď každý 
má právo „vybočiť si“. Odchýlky sa stáva-
jú normami a normy extrémami.

Ďakujem, neprosím. Fandím tomu, 
aby sme ešte pozbierali zvyšky nehy 
a rozprestreli ich ako ochranný plášť nad 
touto krajinou, nad svetom.

Sen o nehe, ktorá stráži život

» Mária Raučinová, Fórum života
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 
��látky od 149 €

z��klievanie terá�
��látky od 98 €

Mo������výhry 300 €Z�AVY A��DO 30�
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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