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Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  DVOJHOROB 100 €

  DOPRAVA ZDARMA!
 

99
-0

14
0

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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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
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S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

LETÁKY
0907 887 322

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

rýchly 
domáci 
internet
TO.doma
���������� 9,99 €

Ján Volko

ELEKTROMARKET, ����������������������
 0940 533 005

�����������������������
����������������������������������
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Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

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

metabolizmu a výživy
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Nie padať do kolien, 
ale padať na kolená.

Nie napomáhať rozvoju, 
ale napomáhať rozvoj.

Slovenčina naša

INZERCIA
0907 887 322

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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Čoskoro si pripomenieme tridsať ro-
kov od nežnej revolúcie. Čo keby sme 
to oslávili tak, že pomôžeme tým, 
ktorí to dnes potrebujú?

Možno to neviete, ale kresťania sú v 
skutočnosti najviac prenasledovanou 
náboženskou komunitou na svete. Vy-
plýva to z analýzy, ktorú sme v ACN 
vypracovali na základe údajov zo 196 
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v 
krajine, kde je ohrozené základné ľudské 
právo na slobodu myslenia, a toto právo 
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo 
svete sa nábožensky motivované útoky 
stále stupňujú a až 70 percent z nich je 
páchaných na kresťanoch.

Pred niekoľkými dňami nás za-
rmútila správa arcibiskupa Sebastiana 
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostred-
níctvom kancelárie ACN informoval, že 
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet 
násilných konverzií na Islam. Ale čo je 
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto 
prípade zameriavajú na mladé dievčatá, 
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú 
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na 
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide pre-
dovšetkým o kresťanské a hinduistické 
dievčatá.

„Únos je zločin a my k nemu musíme 
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje 
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s 
políciou išiel arcibiskup priamo za vlád-
nymi predstaviteľmi, aby tento problém 
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a 
spolu s moslimskou radou usporiadala 

stretnutie so mnou a s lídrami moslim-
ských a hinduistických komunít.“ Dob-
rou správou je, že tieto zločiny odsudzujú 
aj samotní moslimovia – radikálni fana-
tici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.

Podobné zločiny sú v mnohých čas-
tiach sveta na dennom poriadku. Až 300 
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú 
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mno-
hým hrozí prepustenie z práce či nedo-
stupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým 
však hrozí aj ublíženie na zdraví či pria-
mo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom 
žijeme.

Napriek tomu netreba strácať nádej. 
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Verí-
me, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše 
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí 
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné 
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby za 
uznesenie hlasovali predstavitelia všet-
kých politických strán. Pridajme sa teda 
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý 
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú 
za svoju slobodu viery, podporte projek-
ty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Ako osláviť 17. november

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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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

 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

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 
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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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Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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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   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

Odmalička mám vzťah k životnému 
prostrediu. Už pred nežnou revolú-
cie sme sa v škole učili o jeho znečis-
ťovaní. Preto nepotrebujem medi-
álne známu aktivistku-tínedžerku, 
aby ma primäla k rozmýšľaniu o 
klíme, ktorá sa citeľne mení. 

Avšak, rešpektujem ju za to, že  sve-
tovo otvorila veľmi dôležitú tému a 
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný 
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí 
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa 
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec 
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivi-
zovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili 
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj 
rovnocennom svete rozhoduje, či preži-
jeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek 
všetkému a svojim osobným problé-
mom vytrvala, až si jej tému všimli. 

Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi, 
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo 
sveta dospelých (!), neraz od osobnos-
tí, ktoré smerujú násťročnej aktivistke. 
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizova-
ným nacistom, čo je až nechutné. Je to 
odplata za to, že podráždila bohaté fir-
my, politikov, šejkov, ktorí žijú zo zne-
čisťovania planéty. Podráždila ich šíre-
ním strachu z toho, čo bude. Ak sa nič 
nezmení, už naše deti zažijú katastro-
fálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ni-
čivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži 
sledujeme deň čo deň. Chodenie do 
školy sa popri týchto problémoch javí 
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené 
„blicovanie“ žiakov práve počas školy 
- ide o štrajk za budúcnosť narodených 
i nenarodených.

Výsmech mladej a spravodlivo 
nahnevanej Grétky či iných mladých 
účastníkov zelených protestov je naj-
väčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovo-
ríme o tom, že mládež je pasívna, že 
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký 
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú 
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som 
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o 
osude planéty, povedal by som im bez 
cenzúry expresívnejšie vety, ako vy-
slovila Gréta. Pretože ochrana prírody 
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné, 
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny 
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme 
elektrinu a teplo, neprežijeme bez ché-
mie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mla-
dí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu 
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom 
práve ten štát trpí zmenami klímy, je 
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne 
a už zasahuje celý svet.

Iba chudák sa smeje aktivistom, 
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je 
predvídanie jednoduché. Preto sa ja 
smejem schválne zaslepeným, kto-
rí kreslia budúcnosť bez prírodného 
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v 
mene ľudstva...  

Zelené protesty

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

680,- Eur mes. brutto

Základná zložka mzdy 
a ,

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Ú ž á z
Hrabinská , recepcia@aii.sk

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka  
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti  
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny, 
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny. 
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00. 
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spo-
ločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie  
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vo-
zidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur 
brutto. 

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou 
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

Ponuka práce 

ZÁHRADNÍK A ÚDRŽBÁR
83
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SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA 
PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY

V OBCHODNOM CENTRE V REVÚCEJ.
Základná hodinová mzda je 3,20 €/hod.. Podmienkou prijatia 

je preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby. 

Kontakt: 0903 615 207, 051 77 222 14,  
papservice@papservice.sk
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OPERÁTOR 
VÝROBY /BA/
PRE 
Mzda: 1000€ brutto 
+ príplatky
- 0903 600 062
- 0948 073 542
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Nie 
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenčina naša

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 887 322
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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polohovateľné - sklopné
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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