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GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

č. 37 / 13. september 2019 / 23. rOčNÍK

INZerCIA
0907 887 322

HYPOTEKÁRNE
CENTRUM

Všetky banky na jednom mieste

Hypotéky od 6 600 Eur až do 300 000 Eur
 Refi nančné úvery do 30 000 Eur

 Rýchle pôžičky od 400 Eur do 10 000 Eur
N O V I N K A !  AMERICKÉ PÔŽIČKY A HYPOTÉKY

BEZ OVEROVANIA BANKOVÉHO REGISTRA
od 500 Eur do 200 000 Eur

Rožňava, Šafárikova 21 - budova VÚB banky
0918 709 068,  0940 533 005

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%

59
-0

29
30905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

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

 

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   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

DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)

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!

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

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

 

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

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  DVOJHOROB 100 €

  DOPRAVA ZDARMA!
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LETÁKY
0907 887 322
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Emisie CO2 120 – 179 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,3 – 7,9 l na 100 km. 
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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SUZUKI NEWS
Leto plné výhod

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

POISTENIE NA ROK 

V CENE

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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skoda-auto.sk

Reklama od VWFS. Sú�až trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustra�né foto.
R
K

 NaRovinu
F I N A N C O V A N I E

14 990 € 
TAKTO SKVELO VYBAVENÁ

NOVÁ ŠKODA SCALA
Prí�te, vyskúšajte a vyhrajte ju na dovolenku
      u najbližšieho predajcu ŠKODA.

  TEMPOMAT

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

LANE ASSIST

  FRONT ASSIST

EASY START – BEZK�Ú�OVÉ ŠTARTOVANIE

  6 AIRBAGOV PARKOVACIE SENZORY

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR,
EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPMFUNKCIA PREFILL

MULTIKOLÍZNA BRZDA

SYSTÉM KESSY

EMERGENCY CALL

 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

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Tasak  5l-es
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Tasak  3l-es
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Muštáreň Jablonov
 SLUŽBA MUŠTOVANIA 
 SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA 
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Muštovanie � �����������
0902 449 419

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
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk
Nie budem sa 
sústrediť, ale sústredím sa.

Slovenčina naša Nie nepocho-
pil tomu, ale nepochopil to.

Slovenčina naša
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Občianska
riadková
inzercia

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   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

94
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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
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Sedem bolestí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sedem je v biblickej reči symbolické 
číslo a znamená plnosť. Mariánski 
ctitelia vymenúvajú často sedem 
najznámejších bolestí Božej Matky. 
Prvou z nich je proroctvo Simeona, 
ktorý jej na 40. deň po narodení Je-
žiša predpovedal ťažkú budúcnosť 
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú 
dušu prenikne meč“. 

Aby však táto úvaha dávala čita-
teľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac 
do histórie. Kratšia a staršia správa o 
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) 
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových) 
dych života. Tak sa stal človek živou 
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú 
bytosť dych života. Nie kultúra nená-
visti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so 
životom.

Duše, preniknuté mečom. Mečom 
zloby, mečom nadradenosti, mečom 
pohŕdania, mečom lživých slov. A do-
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. 
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať 
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v 
strachu pred novým kráľom vyvraždiť 
v Betleheme a na okolí všetkých chlap-
cov mladších ako dvojročných. Trpela 
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je-

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko 
slovenských detí sa už stratilo navždy 
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy ne-
vráti k matkám či otcom, ešte živým, 
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále ak-
tuálne. Predstavujú nám trpezlivosť 
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti. 
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v 
múdrosti a v láske, môžu hovoriť s mo-
cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadre-
né s pokornou vierou, majú veľkú moc 
osloviť srdcia ľudí.

Tak si zopakujme – s pokorou a vie-
rou. A vieru môžeme pokojne vnímať 
ako nádej, nielen ako slovo zo slovní-
ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj 
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi 
sú.

„Oroduj za nás, Mat-
ka sedembolestná Panna 
Mária, aby sme sa stali 
hodní...“

Krásny sviatoč-
ný víkend, milí 
čitatelia!

KŠX, s.r.o.
ponuka práce

/
od 900€, 

Ubytovanie hradené Firemná doprava 
0903 600 062 - 0948 073 542

61
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Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 45
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Na pozadí názorových rozporov o 
praktických témach školstva - škol-
ských obedoch, povinnej školskej 
dochádzke od 5 rokov, výšky platov 
učiteľov, prebieha ešte iný skrytý 
boj – boj o obsah štúdia a vzdelá-
vania. 

Zástancovia klasickej formy s 
pretláčaním priority vedomostí, fak-
tov a memorovania, ako aj dôrazu na 
predmety ako matematika, fyzika, 
vedú diskusie s fanúšikmi netradičné-
ho vzdelávania s modernými prístup-
mi a pedagogickým experimentova-
ním. 

Viac ako politológiu či ekológiu 
mladá generácia potrebuje poznávať 
zákonitosti ľudských vzťahov a prebu-
diť v sebe nepokoj po hľadaní zmyslu 
života. Myseľ dieťaťa sa zapĺňa len po-
stupne a vyberá si každý ďalší pozna-
tok v miere, v akej mu nadväzuje na 
doterajší celok poznania. Príliš skoré 
sebavedomie vyprodukuje skôr ľudí 
neschopných ozajstného počúvania a 
dialógu. 

Pamätám si, ako ma najviac na 
poznávaní fascinovali nie samotné 
fakty, ale ich vzájomné zapadanie do 
súvislostí. Práve to spôsobuje tú typic-
kú radosť a nadšenie z doteraz nepo-
znaného.

Mnohé nové informácie nie sme 
totiž schopní uchovať čisto preto, že sú 
nové, ale preto, že vytvorili v nás nový 

celok - novú realitu, ktorá nás uchváti-
la a motivovala ísť ďalej a skladať mo-
zaiku v našej mysli. To hľadanie má 
však niekam smerovať, nie je samoú-
čelným zberom dát. 

Vzdelávanie má nesmierny do-
sah na hlbšie pochopenie života a 
svojho miesta vo svete a v spoločnos-
ti. Vzdelávacie predmety a jednotlivé 
poznatky by mali byť vyskladané tak, 
aby postupne otvárali v človeku zmy-
sel jeho existencie. Povedzme si otvo-
rene, zaoberajú sa pedagógovia týmito 
otázkami? Sťažujeme sa, že nemáme v 
mladej generácii viac kritického mys-
lenia (myslím kritického, nie kritizu-
júceho). Kritické myslenie si kladie aj 
tieto základné otázky: Prečo som na 
tomto svete? Existuje niečo ďalšie, iná 
realita okrem tej, v ktorej teraz žijeme? 
Aký zmysel a trvanie má ľudský vzťah 
– láska – obeta – utrpenie? Čo nazna-
čuje v človeku neutíchajúca túžba po 
šťastí? Prečo delíme činy na dobré a 
zlé? Zaiste, sú to otázky na celý život, 
ale v každej fáze by sme si mali aspoň 
čiastkovo na ne odpovedať v tej miere 
zrelosti, akú máme.

Nad týmito otázkami by stálo za 
to sa v školách prednostne zamýšľať, 
diskutovať o nich, a kiež by pedagó-
govia viac rozprávali a svedčili o ceste 
svojho namáhavého hľadania a po-
znávania. 

Boj o vzdelávanie

» Mária Raučinová, Fórum života

Diskrimináciu a predsudky si väčši-
na z nás vysvetľuje ako prítomný spo-
ločenský jav. 

Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriazni-
vý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vy-
lúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny 
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili 
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú 
príležitosť. 

V Británii zaujíma zodpovedných, či 
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im 
ukradnuté, či máte na hlave fez, tur-
ban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa 
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu 
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie 
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto 
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedaj-
bože nedošlo k obvineniu z intolerancie. 
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť 
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu 
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v 
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale 
prečo by ste to mali robiť? 

A ak už, urobíte to ako svoje slobodné 
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší 
boxer histórie, si zmenil meno na Muham-
mad Ali pri prestupe na islam a povedal 
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký 
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je 
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v 
Českej republike obchodný reťazec slova-
mi „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú 
republiku objavujú modeli negroidného 
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia 
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi, 
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť. 

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí 
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných 
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu, 
pritom sú len konfrontovaní s normálnou 
trhovou súťažou. 

Aký má prístup s predsudkami vplyv 
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“ 
pôvodom posiela automaticky na ma-
nuálne práce. Nie, že by neboli užitočné, 
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by 
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes 
a denne dokazovať, že nie sú „podluď-
mi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj 
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky 
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude 
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov. 

Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi. 
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené 
do špeciálnej školy. Doktor to formál-
ne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili 
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im 
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na do-
chádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto 
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalie-
vame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú 
výsledky našich predsudkov. 

Ekonomickým výsledkom týchto 
predsudkov sú státisíce poberateľov dá-
vok a spoločenským prehlbujúca sa prie-
pasť medzi „nami“ a  „nimi“. Ak nezme-
níme prístup a nebudeme pozerať len po 
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí 
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že 
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia
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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 
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Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736
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Gemerská cesta 1
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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

OPERÁTOR VÝROBY

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
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PRÁCU 

Peter Pellegrini 
zlyhal v kľúčovej 
chvíli. V momente 
ako sa ukázalo, 
že Monike Jan-
kovskej Národná 
kriminálna agen-
túra (NAKA) zha-

bala mobil pre závažné podozrenie, 
že za úplatky vybavovala Kočnerovi 
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini 
okamžite konať a Jankovskú okamžite 
odvolať z najvyššieho poschodia minis-
terstva spravodlivosti. Odmietol to, zrej-
me len preto, lebo som ho o to žiadal ja. 
Uprednostnil svoje ego pred verejným 
záujmom a zlyhal v priamom prenose.

Vzhľadom na to, že ani na opako-
vané naše žiadosti a ani po siedmych 
dňoch protestov, ktoré sme zorganizo-
vali pred ministerstvom spravodlivosti, 
Pellegrini konať odmietol, zozbierali 
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava 
- a podali sme návrh na vyslovenie ne-
dôvery predsedovi vlády ... a Peter Pel-
legrini sa rozhodol našu Ústavu v pria-
mom prenose zneuctiť tak, ako doteraz 
žiadny premiér.

Právo odvolávať premiéra je de fac-
to jediný spôsob, ako môže opozícia vy-
vodiť zodpovednosť voči vládnej moci. 
Na Slovensku a tak isto aj v celom de-
mokratickom svete. Keď odvolávali Me-
čiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela 
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu 
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny 

o tom, ako Slovensko vydal napospas 
mafii a prestal chrániť verejný záujem.

Ako s pojazdným cirkusom prišiel 
na rokovanie so všetkými ministrami, 
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni 
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže pres-
ne toľko, aby sa schôdza ani nemohla 
začať. Následne Pellegrini prišiel so zba-
belým „argumentom“, že ak ho chceme 
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť 
aj prítomnosť všetkých Beblavého či 
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako 
my môžeme zodpovedať za prítomnosť 
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mi-
moriadnej schôdze nepodporili? Nijako.

Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca, 
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím pria-
mo do očí pred celým Slovenskom, že 19 
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom 
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov kaž-
dú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal 
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval 
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka 
či Fica. Tým sa stal spo-
lupáchateľom, ktorý 
je priamo zodpoved-
ný za systém, ktorý 
umožnil vyrásť ne-
tvorovi s menom Ma-
rián Kočner, ktorý si s 
pocitom boha dovolil 
rozhodovať o živote 
nevinných mladých 
ľudí.

Pellegrini zneuctil Ústavu

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Rodičovské práva a  povinnosti, ich do-
držiavanie a  výkon patria medzi dôležité 
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu 
a vývin dieťaťa. 

Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičov-
ských práv a povinností najmä sústavnú a dô-
slednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu 
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastu-
povanie maloletého dieťaťa a správu majetku 
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľ-
mi rodičovských práv a povinností narodením 
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičov-
ských práv a povinností k maloletému dieťaťu 
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozve-
dú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva. 
Úprava výkonu týchto práv je v  kompetencii 
súdu, ktorý ich na návrh jedného z  rodičov, 
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o  dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným 
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťa-
ťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohod-
núť na úprave výkonu ich rodičovských práv a 
povinností. Rodičovská dohoda však musí 
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je 
vykonateľná, pokiaľ s  ňou nevysloví súhlas 
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do 
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje 
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia 
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich malole-
tého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak 
rodičia nedospejú v  zásadných otázkach tý-
kajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej 
dohode, v  takom prípade rozhodne na návrh 
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa 
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracu-
jú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý 
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej 
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa 
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne 
aj úprava styku rodiča s  dieťaťom. Podmien-
kou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje 
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu 
zastupovať toto dieťaťa v  súdnom konaní, 
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň tak-
tiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok 
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolíz-
neho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa 
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní 
o výkone rodičovských práv a povinností alebo 
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpekto-
vať právo maloletého dieťaťa na zachovanie 
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal 
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa, 
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, 
stabilitu budúceho výchovného prostredia a 
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove 
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

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

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

Nie odparkovať (vozidlo), ale 
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

Slovenčina naša
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V poslednom období som zažil invá-
ziu hlupákov. 

Jedna pani, ktorej chcel zamestná-
vateľ pomôcť ako dlhodobo nezamest-
nanej, sa hodila na maródku. Vypisuje 
sťažnosti a chce vyplatiť odškodné za 
vymyslené hlúposti. Má obmedzený 
obzor a zamestnáva úrady, policajtov aj 
svojho bývalého chlebodarcu. Niekto jej 
možno radí, ale veci sa postupne obra-
cajú proti nej. Sťažuje sa napríklad, že 
dostala malú odmenu a kontrola ukáže, 
že by mala ešte peniaze vrátiť. Táto pani 
vyhlásila, že bude bojovať dovtedy, kým 
svojho zamestnávateľa nezničí – komu-
nitu, ktorá pomáha ľuďom. 

Videl som veľa hlupákov aj me-
dzi manažérmi. Mali o sebe vysokú 
mienku, neprijímali spätné väzby a 
radi poučovali druhých, ktorí veciam 
rozumeli oveľa lepšie ako oni. Stretol 
som v poslednom období veľa útočných 
hlupákov. Niekedy nechápu základné 
veci, ale v diskusii neustúpia. Dunning 
Krugerov efekt  funguje – kompetentní 
ľudia sa skôr podceňujú a hlupáci sa 
preceňujú. Môžete im dať za pravdu a 
myslieť si svoje, ale tým im dávate puš-
ný prach na ďalšie útoky. Niektorí ľudia 
sa im radšej vyhnú a robia si svoje. No 
a útoční hlupáci na nás vykrikujú na 

tlačovkách, stavajú stožiare, zakazujú 
horalky v parlamente a rozkazujú pod-
nikateľom ako majú podnikať. Najviac 
hlupákov je podľa mňa v politike. Pri-
živujú sa na štáte a znepríjemňujú život 
druhým. Veľa hlupákov som stretol aj 
medzi vzdelanými ľuďmi. Napríklad 
lekári a právnici, ktorí vyštudovali len 
vďaka svojim rodičom. Majú vysoké 
ego, sú nekompetentní a páchajú škody.

Podobné boje s hlupákmi som zažil 
aj ja. Nezmyselné a nekompetentné úto-
ky s cieľom robiť zle. Keď sa s podobný-
mi ľuďmi neviete normálne dohodnúť, 
tak zvyčajne rozhodujú súdy. A tak roz-
hodli a prišli zbytočne o peniaze. Hlú-
posť niekedy vyvoláva nenávisť a zlo, 
ktoré poškodzujú zdravie. Moja dcéra 
Zuzka mi raz napísala na tabuľu nad 
pracovným stolom vetu svojej obľúbe-
nej autorky Rupi Kaur: 
„Najťažšia časť mojej 
práce je byť milou 
k hlúpym ľuďom.“ 
Nepovažujem sa 
za múdreho, ale byť 
milý k hlupákom 
nebýva jed-
noduché.

Hlupáci útočia

» Ján Košturiak

V týchto dňoch sa blíži začiatok vy-
kurovacej sezóny. Kominári navšte-
vujú obce a je to dobre. Lenže!

Kým kominári dávajú o svojich náv-
števách vedieť vopred, či už cestou 
oznamov v miestnom rozhlase, alebo 
letáčikmi v schránkach, na ktorých sú 
všetky overiteľné kontakty, existujú aj 
podvodníci, ktorí sa za nich iba vydá-
vajú.

Polícia v tejto súvislosti opätovne 
upozorňuje občanov, predovšetkým 
seniorov, na podvodníkov, ktorí ich 
môžu osloviť pod rôznymi vymyslený-
mi zámienkami.

Obvineniu zo zločinu lúpeže celí 
24-ročný Peter M. z okresu Malacky. Ten 
sa mal ešte koncom augusta vydávať za 
revízora komínov. Poškodenú 76-ročnú 
ženu mal obrat o 250 eur a ešte ju aj mal 
udrieť do hrude. V prípade preukáza-
nia viny mu hrozí trest odňatia slobody 
na sedem až 12 rokov. Podla doterajších 
informácií mal mladík ešte 30. augusta 
popoludní zazvoniť pri bráne rodinné-
ho domu v Malackách a vydávať sa za 
revízora komínov. V dome dôchodkyne 
mal následne predstierať vykonanie 
kontroly komína a vypýtať si poplatok 
150 eur. Muž si peniaze vzal a z domu 

odišiel, vzápätí sa ale vrátil a požado-
val od ženy ďalšie peniaze na opravu. 
Keď mu ich odmietla dať, úderom do 
hrude ju odstrčil od zásuvky, v ktorej 
mala uložené peniaze a ukradol jej od-
tiaľ ďalších 100 eur. Z miesta činu ná-
sledne utiekol.

Polícia v tejto súvislosti opätovne 
upozorňuje občanov, predovšetkým 
seniorov, na podvodníkov, ktorí ich 
môžu osloviť pod rôznymi vymysle-
nými zámienkami. Vydávať sa môžu 
napríklad za kominárov, elektrikárov 
ci vodárov, ktorí sú údajne poverení od-
pisom spotreby.

Do domu alebo bytu sa snažia do-
stať aj pod zámienkou ponuky výhod-
nej kúpy, alebo predstierajú nevoľnosť 
a žiadajú pohár vody. Dôverčivých ľudí 
môžu potom okradnúťo peniaze, šper-
ky i iné cennosti.

„Preto zdôrazňujeme, aby seniori 
nevpúšťali neznáme osoby do svojich 
príbytkov, neboli s nimi osamote a ne-
ukazovali, resp. nevyberali pred nimi 
peniaze,“ varuje polícia s tým, že ľudia 
by v prípade akýchkoľvek podozrivých 
osôb mali kontaktovať políciu na čísle 
158.

Pozor na falošných kominárov

» red
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU
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Pred dvomi rokmi, v deň sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie, po-
zval pápež František veriacich pri 
rannej omši v Dome sv. Marty, aby 
rozjímali o Božej Matke pri päte Je-
žišovho kríža.

„Kontemplovať (rozjímať) Ježišovu 
Matku, kontemplovať tento znak pro-
tirečenia, lebo Ježiš je víťazom, ale na 
kríži. Na  kríži, to je protirečenie, ktoré 
je ťažké pochopiť... Treba mať vieru, 
aby sme toto tajomstvo pochopili, či 
aspoň sa k nemu priblížili.“

Mária to vedela a „celý život preži-
la s prebodnutou dušou,“ pripomenul 
vtedy Svätý Otec. Nasledovala Ježiša 
a počula poznámky ľudí niekedy v 
prospech, niekedy proti jej Synovi. 
Napriek tomu vždy stála za Ježišom. A 
práve „pre toto hovoríme, že je prvou 
učeníčkou,“ vysvetlil pápež v  homílii.

Mária prežívala ustarostenosť, 
ktorú v jej srdci vyvolal tento „znak 
protirečenia“. Nakoniec však bola 
tam, v tichosti, pod krížom, hľadiac 

na svojho Syna, zamyslel sa pápež. 
Možno počula poznámky typu: „Po-
zri, toto je matka jedného z týchto 
troch zločincov“. No ona „nastavila 
tvár za svojho Syna“:

„To, čo teraz poviem, sú drobné 
slovká, ktoré nám pomôžu kontem-
plovať v tichu toto tajomstvo. V tej 
chvíli nás ona všetkých porodila: po-
rodila Cirkev. ,Žena,’ - hovorí jej Syn, 
- ,hľa tvoji synovia’. Nehovorí: ,matka’, 
hovorí: ,žena’. Žena silná, odvážna; 
žena, ktorá tam bola prítomná, aby 
povedala: ,Toto je môj Syn: nezapriem 
ho’.“

Tento úryvok z evanjelia (Jn 19,25-
27) nám teda napomáha kontemplo-
vať toto tajomstvo. „Nech Duch Svätý 
povie každému jednému z nás to, čo 
potrebujeme,“ dodal na záver dnešnej 
iturgie v Dome sv. Marty na Sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie pred 
dvomi rokmi  pápež František. 

Pápež  o „prvej učeníčke“

» red

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigo-
vať našu telesnú hmotnosť z estetic-
kých dôvodov a iné je, ak by sme to 
mali spraviť na radu lekára. Oboje je 
však pre nás zdravotne prospešné.

Podstatou diét pre diabetikov je, že 
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá 
regulácia príjmu cukrov – či už zlože-
ných alebo jednoduchých, tak potreb-
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a 
metabolizmu diabetikov. 

Množstvo cukrov spolu (jednodu-
chých aj zložených) je vtedy 225 gramov 
na deň. Na porovnanie: bežná racio-
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z 
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj 
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších 
podobách – nejde iba o sladidlá. Den-
né zníženie tohto príjmu u diabetikov  
predstavuje približne 22 sacharidových 
jednotiek (SJ). 

Celkové množstvo sa ale môže me-
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti 
diabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, 
ale hlavne aj podľa metabolických vý-
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy-
berať potraviny aj podľa glykemického 
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka 

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov 
cukrov, glykemický index je číslo na 
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závi-
sí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množ-
stvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo 
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v 
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cuk-
ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité 
práve u ľudí s poruchou metabolizmu 
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI 
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladi-
nu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí do-
káže podžalúdková žľaza vyprodukovať 
dostatočné množstvo inzulínu na zvlád-
nutie takejto situácie, u diabetikov to tak 
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje. 

Cukrovka je ideálnym príkla-
dom, kedy dodržiavanie režimových 
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť 
hladinu krvného cukru, 
metabolickú kompen-
záciu, dokonca až na 
úroveň až na 80 per-
cent. Takže diabetici 
môžu mať svoje ocho-
renie vo svojich ru-
kách.

Špecifiká diét pre cukrovkárov

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

metabolizmu a výživy
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PRACOVNÍKOV:
�  ELEKTROTECHNIK/

ELEKTROMONTÁŽNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

(732€ + 50€ + 50€ + 15€ 
+ stravné lístky + ubytovanie )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

�  MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�
( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/

hod. + odmeny + ubytovanie )
Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA 
OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA
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PRÁCA V ČR

0944 113 140

AKCIA
 -2

5%

do 3
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AKCIA
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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na prácu 
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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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