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Nebudeš mať iných bohov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Moj-
žišova) a knihy Deuteronómium (Piata 
kniha Mojžišova) bolo predchodcom 
dnes známeho Desatora o niečo viac 
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Ka-
techizmu katolíckej cirkvi, tzv. kate-
chetická formula, má však desať bodov. 
Toľko stručná štatistika.

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k  
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 per-
cent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási 
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolí-
kom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov 
. Takéto sú počty príslušníkov troch naj-
väčších náboženských vyznaní na Slo-
vensku. Výsledky spracoval Štatistický 
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.

Či už Exodus, alebo Deuteronómium, 
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro 
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní 
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani 
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, 
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo 
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán, 
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

Nahliadnime však aj do iného „de-
satora“ - do Morálneho kódexu budova-
teľa komunizmu. Tento dokument mal 

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste 
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska 
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom 
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom 
komunizmu“.

Zaoberajúc sa dianím i verejným 
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo 
štyroch občanov sa takmer traja hlásia 
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy, 
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte 
stále zároveň prejavujú oddanosť moci 
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to 
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť fa-
lošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex bu-
dovateľa komunizmu nemožno vyznávať a 
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny 
kódex, tak prečo nie práve body sedem až 
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná 
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom 
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v ro-
dine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmie-
riteľnosť voči nespravodlivosti, 
príživníctvu, nestatočnosti, 
karierizmu.“ To sa akosi 
nehodí? To sú iba „drísty“?

Tak ako je to u nás s tým 
uctievaním bohov?

Pekný septembrový 
týždeň vám želá

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Lucia Bakošová
Šafárikova 20, Rožňava

0905 662 977
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA
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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   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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
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NAJVIAC PEŇAZÍ 
ZA 

NAJNIŽŠÍ ÚROK

1,5%na týždeň

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

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

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 887 322

VIZITKY
0907 887 322

LETÁKY
0907 887 322

Nie ješitný, 
ale márnomyseľný, samoľúby.

Slovenčina naša
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Muštáreň Jablonov
 SLUŽBA MUŠTOVANIA 
 SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA 
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Muštovanie � �����������
0902 449 419

Nie bakšiš, ale sprepitné, 
obslužné, prepitné, úplatok.

Nie behom, ale cez, 
počas, v priebehu, za.

Slovenčina naša
Nie krb, ale kozub.

Nie nakoľko, ale pretože.
Nie nerez, ale antikor, 
nehrdzavejúca oceľ.

Slovenčina naša
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Máte doma síce možno aj použité, 
ale ešte stále použiteľné školské 
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo 
z prípravných nákupov? Poznáme 
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.

S príchodom nového školského roka 
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka 
školských pomôcok. Slovenská kato-
lícka charita (SKCH) ju na Slovensku 
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom 
pripomína, že deťom zo znevýhodnené-
ho prostredia sa dá pomôcť nielen ma-
teriálne – opotrebovanými či novými 
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí
Približne 70 000 školských pomô-

cok darovali Slováci deťom zo sociálne 

slabších pomerov takmer za desaťročie 
fungovania Zbierky školských pomôcok 

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa-
né, no stále funkčné školské pomôcky 
prichádza Charita aj tento rok – darco-
via ich môžu odovzdať do vyše 40-tich 
zberných miest na celom Slovensku až 
do 15. septembra 2019. 

Zoznam zberných miest nájdete 
na adrese www.charita.sk

Zbierku školských pomôcok koor-
dinuje Slovenská katolícka charita na 
Slovensku cez arci/diecézne charity, 
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v 
obciach či mestách z rôznych regiónov 
Slovenska. 

Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video, 

ktorého ústrednou myšlienkou je motto: 
Každému z náš niečo chýba. Charita sa 
snaží poukázať na to, že aj bežná chý-
bajúca školská pomôcka, môže znížiť 
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred-
níctvom sociálnych sietí ako aj partne-
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po 

celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu 

vekovú kategóriu. 

Deti patria všetkým
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet-

ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto 
sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej 
situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj 

z RECtrl.

Ak zvážite...
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, 

na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, 
variabilný symbol 2211.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
SKCH a REGIONPRESS

Foto: Zdroj: SKCH

Zbierka školských pomôcok vrcholí
CHARITA

Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale 
držte sa malej rady. Predstavte si, že 
peračník či sadu farbičiek viete sami 
ďalej použivať. Teda, deťom chceme 
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a 
neostanú na charite v koši.

ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zo-
šity, peračníky, kružidlá, fixky, pra-
vítka, školské tašky, pastelky, strú-
hadlá, gumy, kalkulačky a iné

Komu pomáhame
Tvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúš-
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s 
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať 
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Detský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít
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Motivovať ľudí, aby za nákupmi 
cestovali na bicykloch, to je cieľom 
celoslovenskej kampane s názvom 
„Na bicykli do obchodu.“ Viac ako 
polovica nákupov potravín sa dá 
odviezť na bicykli. 

Cestovanie bicyklom do obchodu 
je zdravšie, ekologickejšie a šetrí par-
kovacie miesta. Cyklistická doprava 
je jedným zo spôsobov ako ponúknuť  
obyvateľom miest alternatívu voči in-
dividuálnej automobilovej doprave, ale 
je to aj forma zdravého životného štýlu. 
Čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje 
menšie lokálne obchody a trhoviská 
namiesto veľkých hypermarketov. Kvô-
li menším nákupom treba síce chodiť 
do obchodu častejšie, ale vďaka tomu 
môžeme mať doma každý deň čerstvé 
potraviny. Do nich potom nie je potreb-
né pridávať toľko konzervantov ako do 
potravín s dlhou trvanlivosťou. Menšie 
nákupy tiež umožňujú zákazníkom 
lepšie odhadnúť potrebu potravín, čo 
znižuje plytvanie. Pri veľkom nákupe 
je totiž väčšia pravdepodobnosť, že nie-
čo nespotrebujeme.

Nákup základných potravín, kto-
rý obsahuje napríklad mlieko, maslo, 
syry, chlieb a pečivo, drobné mäso-
vé výrobky, ovocie a zeleninu, váži 
od troch do piatich kilogramov. To je 
hmotnosť, ktorá sa dá ľahko odviezť v 
košíku na bicykli alebo v batohu.

Ľudia siahnu po automobiloch 

častokrát možno len zo zvyku alebo 
pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný 
nákup v obchode, ktorý je vzdialený 
možno len pár sto metrov od ich domu. 
Neuvedomujú si tak, že práve takéto 
konanie zvyšuje počet áut na cestách, 
zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá 
potom riešia nové širšie cesty, obchva-
ty a to všetko na úkor zelene a zdravia 
obyvateľstva. Automobil je v mnohých 
prípadoch potrebné riešenie, ale den-
no-denne sa stretávame so situáciami, 
kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť. 
Jednou z takýchto je aj cesta na nákup. 
Či už je to cestou z práce alebo do prá-
ce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby 
ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj 
túto formu dopravy ako plnohodnotnú 
a dokonca lepšiu než je individuálna 
motorová.

Cestujte do obchodu na bicykli

» red

Na 38 hradných objektoch po celom 
Slovensku pokračujú záchranné 
práce vďaka podpore z projektu Ob-
nova kultúrneho dedičstva s pomo-
cou nezamestnaných.

Záchrana historického dedičstva je 
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, 
že v tomto roku sa finančné prostried-
ky na revitalizáciu takýchto objektov 
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re-
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť 
lokálpatriotizmus so záchranou histo-
rického dedičstva. Má to však aj ďalší 
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí 
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev-
nene. 

V obnove hradov sa podľa Pet-
ra Hercega, podpredsedu združenia 
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu 
urobili za posledné roky veľké pokro-
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na 
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že 
návštevníci hradov môžu sami vidieť, 
ako sa za posledných desať až 15 rokov 

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch 
sa už dokonca podarilo dokončiť nie-
ktoré objekty.

Jedným zo združení, ktoré sa pra-
videlne do projektu zapája, je práve 
spomínané Združenie na záchranu 
hradu Revište. Obnove pamiatky sa 
venuje od roku 2011. Jeho predseda 
Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na 
hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí, 
ale aj ďalší špecializovaní remeselníci, 
ako sú tesári a murári. 

Prínos projektu je podľa jeho ná-
zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento 
program znamená pre nás veľmi veľa. 
Myslím, že by sme mohli opravovať 
hrad aj bez neho, ale išlo by to desať-
krát pomalšie. Takto nám to veľmi 
pomáha, keď dostaneme peniaze na 
výplaty pre devätnástich pracovníkov, 
peniaze na materiál či koordinátora a 
živnostníkov. Toto by sme bez projektu 
nedokázali,“ podotkol. 

Obnova hradov pokračuje

» TA SR
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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!

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
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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   

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

mobil: 0907 660 214
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Šafárikova 33
048 01 Rožňava

ICSÓ ÁRPÁD
MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN  KÚRENIE  VODA
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK

FRÉZOVANIE a 

99
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 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
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

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

75
-2

7

Vtipy 
týždňa
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Vecné bremená predstavujú veľmi vý-
znamný zásah do súkromných práv, a to 
napríklad do vlastníckeho práva iných 
subjektov. Vecné bremeno môže vznik-
núť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci. 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka 
nehnuteľnosti v  prospech niekoho iného 
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho 
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu môže byť spo-
jené s  určitou vecou, ako napríklad právo 
prechodu cez susediaci pozemok. V  tomto 
prípade toto právo z vecného bremena pre-
chádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby, 
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými 
z  vecného bremena. V  uvedenom prípade 
ide o časovo neobmedzené právo oprávne-
ného z vecného bremena. Rozdielna situá-
cia nastáva, ak je vecné bremeno spojené 
s určitou osobou, napríklad v prípade práva 
doživotného užívania bytu, pretože toto 
právo patrí vždy len konkrétnej osobe. 

V  tomto prípade ide o  časovo obme-
dzené právo a  neprechádza na právneho 
nástupcu osoby oprávnenej z  vecného 
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť 
písomnou zmluvou, na základe závetu 
v  spojení s  výsledkami konania o  dedič-
stve, schválenou dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je 
zákonom stanovená písomná forma, a  to 
z  dôvodu závažnosti obsahu a  aj právnej 
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom 

k  požiadavkám vyplývajúcim z  evidencie 
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve mu-
sia byť vymedzené zmluvné strany, kto je 
povinným a  kto oprávneným z  vecného 
bremena, taktiež obsah vecného bremena, 
predmet vecného bremena, pri ktorom je 
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľ-
nosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpove-
dajúce vecnému bremenu. 

V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide 
o  vecné bremeno vzťahujúce sa k  nehnu-
teľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo 
právnickej  osobe. Zmluva by mala ďalej 
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného 
bremena. Zmluvu o  zriadení vecného bre-
mena môže z pozície povinného z vecného 
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže. 
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu je potrebný vklad do 
katastra nehnuteľností. Až na základe prá-
voplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vydaného okresným úradom, katastrálnym 
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky 
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah zalo-
žený zmluvou. 

Zmluva 
o zriadení vecného bremena

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

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

Inšpekcia upozorňuje na imple-
mentáciu kritického myslenia do 
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpí-
me tým, ako ďaleko je spoločnosti 
vzdialený kritický prístup k infor-
máciám.  Najmä tými, ktorí školstvo 
nepoznajú. 

Ministerka sa marketingovo chváli 
zvýšením platov, najmä začínajúcim 
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o 
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne 
vyníma, keď ho premeníme na percen-
tá. Aká priehľadná manipulácia! Verej-
nosť má tak pravidelne pocit, že učite-
lia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia. 
Médiami opakovane znie, že sa najvý-
raznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú 
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania 
užitočného antagonizmu k učiteľom. 
Čo my učitelia vlastne chceme? 

Aj podľa skúseností riaditeľov vie-
me, že symbolické zvýšenie platov mo-
tivácii pracovať v školstve nepomohlo. 
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu 
nedostatku práce migrujú do bratislav-
ských škôl, no často v hlavnom meste 
„neprežijú“. A ak by si kompetentní 
uvedomili, že plat nemá byť len na pre-
žitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediál-
ne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili 
prezentovať. Možno. 

Peniaze však sú! Aj na dôstojné 
oceňovanie učiteľov. Ale to by minis-
terstvo nemohlo mrhať prostriedky 
na úplne zbytočné viac politické ako 
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov 
eur. Portálu, rozumej webovej stránky, 
s učebnými témami v storočí, keď sa dá 
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už 
predtým mrhalo na podobné projekty. 
Keby sa táto suma rozdala učiteľom, 
keby sa nastavili kritériá odmeňovania 
aktivít učiteľov, ako to robí nové vede-
nie bratislavskej župy, vyučovanie by 
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou in-
vestíciou do ďalšieho webu. Na jedné-
ho učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ 
školy s cca 25 pedagogickými zamest-
nancami by tak mal na odmeňovanie 
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie 
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli 
počítať rôzne premrhané prostriedky, 
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu 
vzdelávania. Efektivita ministerských 
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.  

Nie je to len o peniazoch. Veľa 
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj 
bez dôstojného platu. Vyšší plat neza-
chráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá 
neraz súvisí s učením minimálne. Na 
prvom mieste sú druhoradé, no povin-
né a množiace sa činnosti, ktoré vlády 
položili na piedestál, hoci sú retardé-
rom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak 
nejako vníma ako poslanie byť so žiak-
mi, dávať im svoje skúsenosti a plniť 
pradávne humanistické ciele školy. Nie 
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých 
sme percentá.    

Percentová rétorika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Postupne opísané diéty v  predchá-
dzajúcich číslach a  ich zoradenie 
podľa zdravotnej prospešnosti sú 
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo 
stravovať, sledujú si svoje laboratór-
ne parametre, chcú byť zdraví. 

Efekt takto nastaveného správne-
ho stravovania možno overiť vyšetre-
niami. Všetky dôležité spadajú pod 
preventívnu prehliadku, ktorú by mal 
každý vo vlastnom záujme pravidel-
ne absolvovať u  svojho všeobecného 
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť 
zdravotný problém, navyše väčšina 
takzvaných civilizačných ochorení, 
ako je vysoká hladina tukov, cukrov, 
obezita, vysoký krvný tlak,  sú dobre 
riešiteľné práve úpravou stravovacích 
návykov a vhodným výberom jedla.

Existujú však aj cielené rebríčky top 
diét pre niektoré ochorenia: napríklad 
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochore-
ním srdca alebo obezitou a tie sa rozli-
šujú na diéty s rýchlym efektom a diéty 
s pomalším, ale trvalejším účinkom.

Mnohé sa samozrejme opakujú, 
ako sú v základnom rebríčku, ale môže 
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj 

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje 
skupina odborníkov na výživu a leká-
rov špecializujúcich sa na cukrovku, 
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre 
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta 
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia 
hmotnosti 
10. Diéta Engine 2 na podporu metabo-
lizmu

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, sta-

vaným konkrétne pre 
diabetikov, sa budeme 
podrobne venovať v 
našich nasledujúcich 
vydaniach.

Top 10 diét pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

Odchod mafián-
skej spojky Moniky 
Jankovskej z postu 
štátnej tajomníčky 
ministerstva spra-
vodlivosti prišiel 
neskoro. Z funkcie 

štátnej tajomníčky mala byť už dávno 
odvolaná ministrom spravodlivosti Gá-
borom Gálom (Most-Híd) a premiérom 
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Odstúpenie Moniky Jankovskej 
pripomínalo zvíjanie odseknuté-
ho chápadla chobotnice, ktoré sa 
snaží z posledných síl z niečoho 
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie 
z funkcie zahrala na typického usved-
čeného smeráka - vždy, keď boli sme-
ráci z niečoho usvedčení, zbabelo 
sa skrývali za údajné útoky na ich 
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z 
novinárov, nezaútočil ani jediným 
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej 
strany je to len ďalšia hlúpa výho-
vorka, ktorá je dôkazom toho, že 
klamala od začiatku až po samý 
koniec.

Koniec Jankovskej v druhej najvyš-
šej funkcii na ministerstve spravodli-
vosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka 
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní pod-
porovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.

Na druhej strane sa však odseknuté 
chápadlo mafiánskej chobotnice sťa-
huje na krajský súd v Bratislave, kde 
chce vykonávať funkciu ctihodnej a 
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše 
hnutie si takúto sudkyňu nepraje. 
Budeme robiť všetko preto, aby ma-
fiánska spojka Jankovská čoskoro 
skončila na krajskom súde v Brati-
slave, rovnako, ako skončila na mi-
nisterstve spravodlivosti.

Podľa tejto Kočnerovej opičky je 
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra 
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕža-
nie vrahom, ale to, že jej na to prišli. 
Typické smerácke „svinstvo“.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
priamo podporovali 
naše protesty pred 
m i n i s t e r s t v o m 
spravod l ivost i , 
alebo ste ich sledo-
vali cez internet. 
Koniec Kočnerovej 
opičky je dôkazom 
toho, že odvážny boj 
za dobro sa oplatí 
bojovať.

Odsekli sme ďalšie chápadlo 
mafiánskej chobotnici

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03

119
01

22
 O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

OB
YČ

AJ
NÍ

 ĽU
DI

A 
a 

ne
zá

vi
sl

é 
os

ob
no

st
i (

OĽ
AN

O)
, Z

ám
oc

ká
 6

87
3/

14
, 8

11 
01

 B
ra

tis
la

va
, I

ČO
: 4

22
87

51
1 D

od
áv

at
eľ

: r
eg

io
nP

RE
SS

 s
.r.

o.
, Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 T

rn
av

a,
 IČ

O:
 3

62
52

41
7

brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 
977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 

�����������������
a st��������
podnikania 

Ekonomika 
������������
�����������������

�����������������
a st��������
podnikania 

�����������������
a st��������
podnikania 

Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736

��������
Gemerská cesta 1
�������������� �����������������

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  DVOJHOROB 100 €

  DOPRAVA ZDARMA!
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 322
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regionálne

noviny

LETÁKY
0907 887 322
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Ochranári prišli pred pár dňami s 
veľmi potešujúcou správou. V po-
horí na česko-slovenskej hranici v 
Javorníkoch sa im podarilo zdoku-
mentovať veľkú vzácnosť. Pribudla 
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka 
usadila na česko-slovenskom pomedzí 
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari 
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o 
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov 
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov. 
„Ochrana vlka obyčajného je jednou 
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celo-
ročná ochrana na takmer celom území 
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengu-
biak zo Štátnej ochrany prírody SR, 
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vl-
čie prírastky v Javorníkoch podľa neho 
naznačujú, že potenciál pre život vlka v 
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je 
však na nás, ako sa k tejto situácii po-
stavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce 
listom oslovila príslušné lesné úrady, 
ktoré majú kompetenciu usmerňovať 
činnosť užívateľov poľovných revírov 
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť 
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na 
papieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva 
P. Drengubiak.

Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne

Vďaka intenzívnemu monitoringu sa 
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo 
spoločne s českými kolegami z Hnu-
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi 
rozmnoženie vlčej svorky dokonca aj 
odpozorovať a zdokumentovať priamo v 
teréne. „Nízka početnosť, veľké domov-
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám 
neumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa 
každý deň. Preto keď k takejto situácii 
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa, 
ktoré dostalo pod stromček vytúženú 
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. 
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto 
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si 
spomenul na predposledné takéto po-
zorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme 
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra-
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. 
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som 

tomu neveril, že ešte niečo podobné v 
živote zažijem a predsa, stalo sa,“ ne-
skrýva ochranár radosť.

Pozorovať správanie vlčej
rodiny berie dych

Peter Drengubiak priznáva, že mož-
nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej 
správanie bolo preňho veľmi silným 
zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov 
si vedia pospať a preto bola ich aktivi-

ta zväčša pozorovateľná približne od 
ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však 
tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani 
o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom 
Michalom rozhodli, že sa naraňajkuje-
me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už 
vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme 
zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave 
som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a 

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som 
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s 
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk 
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat, 
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako 
vláčik, jedno za druhým do blízkeho 
lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil 
jeden z dospelákov, toho sme však 
nevideli. Mali sme tak konečne mož-

nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo 
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili 
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali 
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa 
zaostávalo za ostatnými asi tak dva met-
re som neprikladal žiadnu váhu. Čas na 
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár 
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou
„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá 

do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z 
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj 
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled-
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo 
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa 
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strie-
davo prechádzalo a ležalo na okraji 

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala, 
„sám doma“, bez súrodencov a rodi-
čov. Čas plynul a v podmienkach, kedy 
už bol naozaj problém niečo cez ďale-
kohľad vidieť ,osamotené vĺča som stá-
le pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo 
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru 
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne 
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i 

mláďat. Posledné okamihy svetla mi do-
priali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa, 
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi 
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak 
nadšenie.

Rodinu budú chrániť
V najbližšom období sa budú ochra-

nári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej 
možnej miere to, aby rodina zostala ro-
dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyv-
níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň 
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine 
palce, nech ich obchádzajú choroby, 
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“ 
odkazuje zanietený ochranár.

Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch

Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.

ZAUJALO NÁS

Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj 
krátke video vlčej rodinky a všetci 
záujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
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Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten raz rozprával o stretnutí 
s istým českým kňazom, ktorého po 
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú 
návštevu na Západ, aby spoznal život 
Cirkvi v slobodnom svete. 

Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil 
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov 
som bol vo väzení, pretože som bol ver-
ný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma, 
pretože som nechcel zaprieť pápeža. 
Dnes mám pre svoju vieru podlomené 
zdravie. No táto viera mi vždy posky-
tovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli 
roky žalára najšťastnejšie v mojom ži-
vote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu, 
lebo ste podkopali svoju vieru, takže 
vám už viac neposkytuje istotu a bez-
pečie. Vo svojej slobode vyhadzujete 
na smetisko to, za čo sme my znášali 
represálie. Západ ma sklamal. Radšej 
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov 
môjho života v komunistickom vä-
zení, než tu s vami zostať dlhšie.“

Tento pálčivý úsudok svedka prena-
sledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na 
Slovensku po 30 rokoch od pádu ko-
munizmu veľmi aktuálny a apeluje na 
našu slobodu a svedomie. Dnes nám 
v našej krajine nehrozí nebezpečen-
stvo, že budeme uväznení alebo zabití 
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý 
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju 
vieru v tomto čase úprimne a auten-
ticky, to znamená byť pripravený 

znášať ironické, v  lepšom prípade 
„súcitné“ posmešky „modernej 
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobec-
nému koloritu mnohých súčasných 
masovokomunikačných prostriedkov 
relativizovať a sarkasticky podkopávať 
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedáv-
na boli piliermi spoločnosti. Praktizu-
júci veriaci má často nálepku spiatoční-
ka a reakcionára, ktorý už nemá miesto 
vo verejnom živote a  v novodobej 
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne 
sa priznať k svojej viere, modliť sa, 
spovedať sa, chodiť na svätú omšu, 
brániť manželskú vernosť a rodinu, 
nebáť sa mať viac detí.

Ale čím ťažšia je situácia, tým viac 
sa ukáže, aká cenná je nám naša vie-
ra, či sme pripravení za ňu dokonca 
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasle-
dovaných kresťanov a mučeníkov nám 
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči 
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby 
sme boli stále pripravení odvážne sa 
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva 
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3, 
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov 
a mučeníkov, ktorí položili život za našu 
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno. 

Viac o nadácii ACN, o aktuálnych 
projektoch pre trpiacich a  prenasle-
dovaných kresťanov   a  o možnos-
tiach ich podpory sa dozviete na 
www.acn-slovensko.org.

Aká cenná je (nám) naša viera?

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 
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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
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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 ,

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Ú ž á
Hrabinská , recepcia@aii.sk

Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0911 100 306 45
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Trust Pay services, s.r.o., Za kasárňou, Bratislava
príjme do pracovného pomeru

KONTAKT:
Petra Fraňová  e-mail: franova@trustpay.eu 
tel.: 0917 982 044  web.: www.trustpay.eu

s miestom výkonu práce Bratislava

Ponúkaný plat: 
1 000 - 1 200 € brutto

Náplň práce: 
● bežná údržba spojená 
    s technickou správou objektu
● údržba areálu
● odstraňovanie závad na  
    budove (interiér/exteriér)

Zamestnanecké výhody
● 13 plat
● pružný pracovný čas
● príspevok na cestovné  
    náklady
● možnosť ubytovania pre 
    mimobratislavských 
    uchádzačov

Vodičský preukaz  ● B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
● znalosť údržbárskych prác (elektro, inštalatérske, murárske, 
maliarske) výhodou
● manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, samostatnosť
● schopnosť riešiť problémy

ÚDRŽBÁRA 
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

9-
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Nie jedná sa o niečo, ale ide 
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 322
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

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

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85
_0

0
0
5

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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Vodič VZV a 
Retrák /Praha / ČR 
Výroba mopov/ ČR 

Balenie 
čokolády / ČR 
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