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Týždenne do 28 710 domácností

Železničná 39, Revúca tel. 0949 707 530

PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0353

PLECHY, voliery pre psov

85_0810

NAJVIAC PEŇAZÍ
ZA
NAJNIŽŠÍ ÚROK
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SALÓN PRE PSOV COMTESSA

0907 471 554

Rudná 221

• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• wellness • doplnkové služby
• dentálna hygiena

(ultrazvuková kefka, čistenie zubov bez narkózy)

saloncomtessa

www.salon-comtessa.sk
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nepárny týždeň:
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobota, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Brzotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka,
Gemerská Poloma, Henckovce,
Jablonov nad Turňou, Jovice,
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo

Revúca
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Rimavská
Sobota

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Slovenčina naša
Nie byť
k smiechu, ale byť na smiech.

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

rýchly
domáci
internet
TO.dom��a�
�������

Ján Volko
75-06-8

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

9,99 €

ELEKTROMARKET, ����������������������
0940 533 005
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Ľahostajní
Ľahostajnosť zabíja a ničí. Ľudia okolo
nás predávajú drogy, znečisťujú prírodu alebo kradnú a my sa tvárime,
že to nevidíme. A otvárame dvere zlu.
Niektorí ľudia protestujú proti obrovskej korupcii a vláde mafie v našej krajine
a väčšina sa na nich ľahostajne pozerá.
Máme tisíce úradníkov, ktorých agendou sú drogovo závislí, ľudia bez strechy nad hlavou, alebo iné skupiny ľudí,
ktoré potrebujú pomoc. Dostávajú plat,
rozprávajú múdre reči a spisujú analýzy.
Tých, ktorým majú pomáhať považujú za
položky, čísla, objekty, na ktoré dostávajú dotácie. Keď sa stane niečo vážne,
iba opakujú, že postupovali štandardne.
Slová feťák, bezdomovec alebo migrant
dnes v mnohých ľuďoch evokujú skupiny
ľudí, pred ktorými by sme sa mali chrániť, postaviť okolo nich plot a izolovať ich.
V skutočnosti sú to veľmi trpiaci ľudia.
Matka Tereza nikdy nestála o slávu
tohto sveta. Táto malá a Veľká žena kedysi povedala: „Ďakujem Bohu za jeho
veľkú lásku, ktorá nás zhromaždila. Ježiš nám priniesol dobrú zvesť o tom, že
náš Boh miluje a chce, aby sme milovali
jeden druhého, ako nás on miloval, aby
nám uľahčil vzájomnú lásku. Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto

mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Keď niečo dávate v mojom mene, mne
to dávate. Keď prijímate dieťa v mojom
mene, mňa prijímate…”
Nie každý je obdarený tým aby robil
skutky ako Matka Tereza, Vladko Maslák
alebo Vladko Krčméry. Prvým krokom
však môže byť prekonanie ľahostajnosti,
citlivosť k tomu, čo sa deje okolo nás. Nie
je dobré, ak ľahostajne prejdeme okolo
neporiadku v dielni, ignorujeme porušovanie dohodnutých pravidiel, neplnenie
sľubov. A čudujeme sa, že upadá kultúra
a morálka.
Ak chceme, aby bol svet lepší, musíme prekonať ľahostajnosť, apatiu a pasivitu. A skloniť sa k človeku, ktorý nemôže
vstať. Tak ako nás k tomu pozýva Matka
Tereza, keď hovorí: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Hlad nie je len hlad
po chlebe. Je to hlad po
láske. Bol som pocestný a pritúlili ste ma.
Byť bez domova znamená nielen byť bez
domu z tehál, ale byť
osamelý, nechcený,
nemilovaný.“

» Ján Košturiak
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MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
tQBOFMPWÏISPCLZ QPNOÓLZ ISPCZ
tVSOPWÏTDISÈOLZ
tPCLMBEZLSCPW QBSBQFUZ
tQSBDPWOÏEPTLZ 

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

Slovenčina naša
Nie prádlo, ale bielizeň.
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

Inzercia

76-0016

0907 887 322
ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

PODLAHOVÉ KÚRENIE
PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
mobil: 0907 660 214
Šafárikova 33
048 01 Rožňava
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

5HNODPD5HJLRQDOQHQRYLQ\[
RNWyEUD

GE19-49 strana-

3

redakčné slovo / služby, zamestnanie

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja
„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.

Najčítanejšie regionálne noviny

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

0905 340 594

Otvorené
PO-PI 900-1600, SO 800-1200

Záhradníctvo
Kalonda

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

52-0017-60

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož.
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás
Je nedeľa pokánia. Svätý František môžu nahnevať, my sami sa však oberátvrdí, že „len keď zabúdame na seba, me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťanachádzame seba samých“. Často narie- me takýto hnev mimo kontroly rozumu.
kame nad slabosťou svojho života, či už Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, inšpiratívny prístup ku každodenným
arogancie a spupnosti, povýšenectva, nástrahám života. „Treba vždy a všade
najmä zo strany niektorých hlučných žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
mocných tohoto nášho malého sloven- vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znáského sveta. Ale – často robíme to, čo šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
sami vzápätí odsudzujeme. Správame treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
sa očividne nenormálne a nemorálne. Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľonechceme si pomôcť.
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby. Dokonca aj
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť s pokokrížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia!
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

34-0217
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Vklad do katastra nehnuteľností
Vlastnícke právo patrí medzi jedno
z najdôležitejších práv, ktoré upravuje aj Ústava SR a Listina základných
práv a slobôd.
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
sa eviduje v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register
a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis
nehnuteľností a údaje o právach k nim.
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom,
záznamom alebo poznámkou.
Vklad má právotvorné účinky, t. j.
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až
povolením vkladu a je úkonom okresného úradu. Vkladom sú zapísané najmä
vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ale
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné práva k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo
práva z vecných bremien. Vklad možno
vykonať iba na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. V praxi sú bežné zápisy
vlastníckeho práva v spojení so zápisom
záložného práva banky, ak sú poskytované hypotekárne úvery. Vlastnícke
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká,
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápisu vkladu do katastra nehnuteľností. Konanie o povolenie vkladu je návrhovým
konaním, teda začína vždy len na návrh
účastníka konania. Návrh sa podáva na
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza.
Spolu s návrhom sa podáva aj zmluva ako základná príloha návrhu, ktorá
je právnym dôvodom vkladu práva do
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad
o kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu,
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného
bremena, atď. Podstatnou obsahovou
náplňou konania o povolenie vkladu je
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola
zmluva vyhotovená vo forme notárskej
zápisnice alebo autorizovaná advokátom, úrad by ju posudzoval len z toho
hľadiska, či je v súlade s katastrálnym
operátom a či sú splnené procesné podmienky povolenia vkladu. Ostatné náležitosti zmluvy sa ponechávajú na tom,
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje
správnosť náležitostí zmluvy z občianskoprávneho hľadiska. Výsledkom konania o vklade je buď rozhodnutie, že sa
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta.
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky
procesné podmienky na povolenie vkladu. V opačnom prípade sa zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia.

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

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

HorMIx

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

GUMOLITY
VINYL

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

KOROK
KOBERCE
TAPETY

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!

Facebook: aiwsk

Rož�ava

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

TEL:
TEL: 0948
0948
8 290
290 720
720

vo dvore Rotundy
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0918 477 323 | www.balkona.eu
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v
nenými moslimami, ktorých je väčšina.
našej spoločnej krajine a pracovať
Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
pracujú na zlepšení Slovenska.“
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy.
moslimských priateľov. Pamätám si, že
Skúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie.
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti
Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto
obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku.
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať na
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

GE19-49 strana-

6

63-0179

balkóny

služby, zamestnanie

gemersko

7

�������������������������
��������������������������������
�����������2020�������Dacia.
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UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0180

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
,recepcia@aii.sk

���15 rokov�������

Základná zložka mzdy +príplatky
a 0%.&/:,

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

17 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-12

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

zdravie / politická inzercia, služby
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Aktívna účasť diabetika na liečbe

¥ŔʁơɭǫơʁơȥǫŔࡪ
ŹʠƎơȟơǌŔɭŔȥʋȶʽŔʍȟǫơɽʋȶʽʁȇȼȍȇơŔȍơŹȶ
ǿŔɽȍǫŔƃǠʽʁơʋȇˋȟƎơʍȶȟʠ˙ȶƎࠁɭȶȇȶʽ
˖ɭʠʁǭȟơƎʽȶǿʡɭȶʽȩȶʽƢʽˊɢȍŖƃŔȥǫơɭȶƎǫ࢚
ƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠȶƎࠁ߿ࠁ߿ɢȶȥơƃǠŖȟơ
ǿơƎȥʠɽŔƎ˖ŹʠŔʋȶʽˊʁʁǫʠࠂࠆ߿ơʠɭ
˖ŔʽơƎǫơȟơ˫ơˉǫŹǫȍȥƢƆơɭɢŔȥǫơɭȶƎǫƆȶʽ࢚
ɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠȶŹǿơȟɢơȩŔ˖ǭʽˊƆȍơȥơȥˋ
ɢɭơɭȶƎǫȥʠŹʠƎơȟȶ˙ȥƢʽˊƆơɭɢŔʍ˖ŔȇɭŔʋʁǭ
ƆŔɽŔȍơŹȶƎȶƎŔʋȶƆȥơƎȶࠀࠁɭȶȇʠƎǫơʍŔʍŔ
ɢȶƎȒŔɢȶʋɭǫơŹɭȶƎǫȥˊ
ȥŔʽɭǠȥơȟơʡɢɭŔʽʠɽˊɽʋƢȟʠɢȶƎɢȶɭˊɭȶ࢚
ƎǫȥˊȇʋȶɭŖʽƎȼɽȍơƎȇʠƎȍǠȶƎȶŹƢǠȶʽŖ˙ȥơǠȶ
ȶƃǠȶɭơȥǫŔǿơƎȥƢǠȶ˖ƆȍơȥȶʽʠƃǠɭŖȥǫɭȶƎǫȥʠ
ɢɭơƎɢɭơɢŔƎȥʠʋǭȟƎȶƃǠʠƎȶŹˊ
˖ŔŹơ˖ɢơƆǭȟơɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍ
ȶʁȇȶȍȶɢȶʽǫȥȥƢƎơʋǫɢȶƆŔɽɢɭŖ˖Ǝȥǫȥ
ƎơȥȥƢʋŖŹȶɭˊƎȶɽʋʠɢȥƢŔǿɢɭơ
ȥǭ˖ȇȶɢɭǭǿȟȶʽƢɭȶƎǫȥˊ
˖ŔʽơƎǫơȟơɢɭǭɽɢơʽȶȇ
ʽࢱȟŔʋơɭɽʋʽơɢɭơʁʋʠƎơȥʋȇˊ
ƎɭʠǠƢǠȶŔʋɭơʋǫơǠȶɽʋʠɢȩŔ
ʽˊɽȶȇȶʁȇȶȍɽȇƢǠȶʁʋʡƎǫŔ
ŹʠƎơȟơɢɭơɽŔƎ˖ȶʽŔʍ
˫ơˉǫŹǫȍȥơǿʁǭ˖Ŗȇȶȥȥǭȇ
ɢɭŖƃơɽȶǠȒŔƎȶȟȥŔ
˖ȶɽʡȍŔƎơȥǫơɭȶƎǫȥȥƢǠȶ
ŔɢɭŔƃȶʽȥƢǠȶ˙ǫʽȶʋŔࡲ

         

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými ochoreniami, samotný diabetik môže
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a
prognózu neuveriteľnými 75-85 percentami.
Je to obrovská výhoda oproti pacientom s inými ochoreniami. Aktívna
účasť na liečbe znamená dodržiavanie
režimových opatrení - upravenie stravovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto
možnosť je, nevyužívajú ju všetci.
Prieskumy ukazujú, že spomedzi
diabetikov až
- viac ako 75 percent sa stravuje nepravidelne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhodné potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny
cukru v krvi nepravidelne,
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dávku inzulínu,
- viac ako 45 percent nedodržuje určený
čas a dávku predpísaného lieku
Prečo je to tak? - Kompliancia je
miera spolupráce pri liečbe ochorenia.
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami,
ktoré dostane od lekára, zdravotnej sestry, z dostupnej literatúry. Platí to o dodržiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov,
inzulínu, pravidelnosti kontrolných
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu
spolupracovať s medicínskymi odporúčaniami. Úspechom liečby je stať sa
dobre informovaným a motivovaným

diabetikom, ktorý pozná možnosti a výhody liečby pre jeho zdravie.
Schopnosť chorého spracovať svoje ochorenie, vyrovnať sa s chronickou
diagnózou, nielen s cukrovkou, trvá
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže
pomerne ľahko a veľmi skoro sa začne
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizovať. Niekto sa s ochorením vyrovnáva
veľmi dlho a niekto sa aj nevyrovná
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie,
akým cukrovka je, môžeme vnímať pesimisticky, poddať sa mu, alebo ho ignorovať. Prijatie ochorenia ale znamená začať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.
Kompliancia je dôležitá k dobrej
metabolickej kompenzácii – k dobrej
kontrole glykémií a k predchádzaniu
komplikácií. Slabá motivácia znižuje
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhodná aj pre verejné zdroje zo zdravotného poistenia, lebo znamená plytvanie
prostriedkami na nespolupracujúceho
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce liečiť a zlepšiť si svoje zdravie.
Každá snaha, aby sa diabetik stotožnil s liečbou,
je vítaná a môže zlepšiť
výsledok spoločnej snahy
lekár - pacient o úspešnú liečbu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

33-0041
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spravodajstvo / služby

gemersko

Memorova-nie
Nie je šťastné v kampani školských
politikov populisticky vyzdvihovať
niektoré tézy, napr. odmietanie memorovania, teda učenia sa žiakov
naspamäť.
Škola nie je letný tábor a potrebuje,
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne
využívali tie najnázornejšie vyučovacie
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri
každom kroku nepozerali na internet
alebo do kníh. Len si predstavme, že
by sa žiak pri počítaní slovných úloh
neustále pozeral do tabuľky s malou
násobilkou. V prospech memorovania
hovoria aj skúsenosti z pracovného
života. Stretávame sa so situáciami,
keď nám informácie spamäti uľahčia
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri robení vodičského preukazu sa musíme
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho
takýchto situácií. Nehovoriac o tom, že
pamäťové učenie cibrí mozog a predchádza (aj diagnostikovanej) zábudlivosti. Takmer denne počúvame, že je
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si
ani telefónne číslo či zabúda podstatné
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pamätajú z histórie).
Isto, voči sústavnému memorovaniu sa dá namietať, predsa v dobe
explózie informácií nie sme odkázaní
na „drvenie sa“ kategórií a tried živočíchov. Avšak skratkovité brojenie proti
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú
stále postavené na encyklopedickosti
a faktografickosti, je neodborným jednostranným pohľadom. Odpor k memorovaniu je dôsledkom zlyhávania
dlhodobo zlého obsahu vyučovania.
Isté však je, že sú témy, ktoré musia
byť prostriedkom memorovania. Napr.
v chémii sa sotva pohneme bez ovládania periodickej sústavy chemických
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť
naspamäť, keďže nie všetky ortografické pravidlá sa dajú odvodiť alebo znázorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité
učivo sa automaticky pamätá. Avšak
nie z každého učiva či témy sa dá spraviť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgových závitov žiakov.
Môžeme ísť do extrému, že memorovanie sa úplne zruší. To však bude v
rozpore so životom, ktorý požaduje istú
databázu informácií ako základnú výbavu človeka. Bez nej by sa spomalili
nadväzné procesy myslenia či konania.
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od
medika nepožadovalo memorovanie. A
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na
základných a stredných školách?
Som prístupný novým metódam či
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania overených a v živote potrebných spôsobov
učenia sa bez kritického pohľadu na ne
s cieľom politického marketingu ako
učiteľ nemôžem prijať.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ
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Šikanovanie
– prehliadaný jav v spoločnosti
Šikana je spôsob správania, ktorý
umožňuje fyzickým a psychickým
týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy, moci, určitej výhody. Pre
šikanovanie je typický nepomer síl
medzi páchateľom a obeťou a častá
pasivita a bezmocnosť obete.
Šikanované sú spravidla osoby slabšie,
menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné. Prostriedkom šikanovania
môže byť násilie, ponižovanie, urážky,
posmievanie, ale aj niečo menej nápadné
ako napríklad ignorovanie, schválnosti
alebo preťažovanie prácou. Pravidelné
šikanovanie je nebezpečný sociálno patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná
osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.
Ďalším z motívov je túžba po moci,
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento
motív je silný z určitého dôvodu, predpokladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme
čo chceme, uspokojí to naše potreby, splní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa človek cíti dobre v prípade, že môže niekoho
ovládať.
Ďalším je motív krutosti. Ide o
ľudí, ktorým pôsobí potešenie, že môžu
druhému ubližovať, keď ho vidia trpieť.
Psychoanalytici zistili, že niečo takéto sa
nachádza vo väčšine ľudí a nie je ťažké to
v nás prebudiť. Pri šikanovaní zohráva
významnú úlohu aj zvedavosť. Niekto-

- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

Griffin S Group

s.r.o.

bezpečnostné služby - security
prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- 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

CIA
R
E
Z
N
I 887 322
0907
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rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý
človek správať v bolesti, strachu, ponížení. Človek je v takejto situácii úplne
obnažený a je možné odhaliť všetky jeho
tajomstvá, pričom tie by sa z morálneho
hľadiska mali rešpektovať. S spolu s metódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch.
Niektorých agresorov vedie k šikanovaniu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť
nejaké vzrušenie.
Aj preto je dôležité uvedomiť si, že šikanovanie vonkoncom nie je iba problém
detských kolektívov. Je doslova obľúbené
v prostredí málo odborne zdatných manažérov či dokonca, iba niekým dosadených na nejaké dobre platené miesta.
„Skryté šikanovanie“ sa vzťahuje na
akcie vykonané za chrbtom postihnutej
osoby. Účelom je zničiť povesť tejto osoby
alebo spôsobiť jej poníženie.

» red
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spravodajstvo / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Symbolika adventu I

Červená repa - cvikla

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej,
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúčané čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie
všetkých piatich sviečok po západe
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení
Sviečky sa zapaľujú proti smeru sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.
Druhá adventná nedeľa sa tiež
s piatou - bielou sviečkou - uprostred.
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo- nazývala bronzová. Moderná doba
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú nedávnych rokov z troch posledných
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. nedieľ pred Štedrým dňom spravila
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie- nákupné šialenstvo. Advent je však o
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, niečom úplne inom.
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista.
Na druhú adventnú nedeľu je zapálená druhá fialová svieca - sviečka
„betlehemská“, ktorá symbolizuje
Kristove jasle, príchod Lásky na svet.
Sviečky sú tiež spojené s menami zodpovedajúcimi liturgii adventu každú
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska
a Máriina sviečka.

Červená repa alebo cvikla bola v
škôlkárskych časoch neoddeliteľnou súčasťou jedálnička. Lenže – v
pamäti nám zostal iba nechutný obraz rozmočeného červeného chleba s
akousi nastrúhanou kašou navrchu.

Prichádza už druhá adventná. Farbou adventu je fialová. Vyjadruje
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a
stuhy na venci by tak mali byť fialové s výnimkou tej tretej v poradí
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a
je ružová.

Mená sviečok na adventnom
svietniku s piatimi sviecami:
1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Izaijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

» red

a nechtom.
ɧ9\YRO£YDRSWLPLVWLFNHMģ¯Q£ODGX
Pozor, u diabetikov môže nepriaznivo ovplyvniť pri nadmernej konzumácii hladinu krvného cukru.
Šťava sa odporúča ako prevencia a
súčasť liečby rakovinového bujnenia,
Začnime od konca – viete, aká skve- rovnako tak aj na obdobie rekonvaleslá je strúhaná či na drobné kocky krá- cencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až
janá cvikla s nastrúhaným chrenom? tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke prevencia.
Červená repa je plná kyseliny lis- červená repa sa v našej kuchyni nevyskytuje práve často. Pritom by sme ju WRYHM ģħDYD]MHGQHMUHS\REVDKXMH
pre jej zázračné účinky mali jesť denne. percent odporúčanej dennej dávky ),
Po správnej úprave je veľmi chutná a ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy,
pretože pomáha eliminovať vrodené
predovšetkým zdravá zelenina.
Červená repa obsahuje dôležité vady a podporuje správny vývoj mozgu
minerálne látky ako draslík, horčík, ešte nenarodených detí.
Jedzte hlavne surovú repu alebo z
železo, jód, mangán, zinok a má aj vyQHM Y\OLVRYDQ¼ ģħDYX 9DUHQ¯P VWU£FD
soký obsah vitamínov C a E.
ɧ 3RGSRUXMH NDUGLRYDVNXO£UQ\ V\VW«P obsah užitočných látok.
- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje
stenu vlásočníc.
ɧ=QLŀXMHNUYQ¿WODN SLWHģ£ON\ģħDY\
denne ).
ɧ3RVLOĊXMHLPXQLWQ¿V\VW«P
ɧ3RY]EXG]XMHÏLQQRVħŀDO¼GNDDWYRUbu žlče.
ɧ3RP£KDSRUHNRQYDOHVFHQFLLSULERrelióze a kliešťovej encefalitíde.
ɧ0£SR]LW¯YQ\YSO\YQD]UDN
ɧ=EDYXMHÏUHY£MHGRYDW¿FKO£WRN GHQne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.
ɧ3RP£KDSULDWHURVNOHUµ]H RGSRU¼ÏD
sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).
ɧ'RG£YDSUXŀQRVħDOHVNSOHWLYODVRP
» red
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politická inzercia, služby

gemersko

Ekologické, originál RUF

Pripravení prevziať
zodpovednosť

1 paleta
96 balíkov

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

DREVENÉ BRIKETY

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

z dubového dreva

ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg
EKO CERTIFIKÁT
nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%
praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie
pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí
horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

0908 998 998

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

12 DEŤOM

02 AUTO-MOTO / iné

13 RôZNE / predaj

»KÚPIM STARÚ PRETEKÁRSKU MOTORKU ZNAČKY ČZ
JAWA AJ POKAZENÚ DIELY
0915215406

14 RôZNE / iné
16 ZOZNAMKA

04 BYTY / prenájom

Chcete si
podať
inzerát?

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Slovenčina naša

Nieje
je správne písať spolu,
- nie je, je nesprávne
a neni už vôbec nie.

15 HĽADÁM PRÁCU

03 BYTY / predaj
05 DOMY / predaj
34-0213

objednávky:

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

1 balík = 10 ks
10 kg

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Naozaj máte doma potraviny
na vyhodenie?
Hádam v každej domácnosti sa nájdu z času na
čas potraviny, ktoré sa rozhodneme vyhodiť. Niekedy je naše rozhodnutie oprávnené. Áno, niektoré potraviny je potrebné vyhodiť. Najmä tie, ktoré
sú označené slovami „spotrebujete do“. Lebo tieto sa rýchlo kazia. Mikroorganizmy urobia svoje,
vyprodukujú aj toxíny, ktoré sú pre zdravie ľudí
nebezpečné a preto jesť potraviny po dátume,
ktorý je na obale uvedený, je zdraviu nebezpečné. A ak majú byť bezpečné aj počas dátumu uvedenom na obale, je treba dodržiavať podmienky
skladovania, ktoré sú v označení uvedené.
Sú však potraviny, ktoré sú označené slovami
„minimálna trvanlivosť do ...“. Tieto potraviny,
ak nemajú porušený obal a ak sú správne skladované, môžeme skonzumovať aj po tomto dátume.
Aj lekvár alebo zavárané uhorky, ak ich za rok
nezjeme, nevyhodíme. Aj syr, ktorý v pivnici zreje niekedy až 9 mesiacov, nevyhodíme len preto,
že mu ukončil dátum uvedený na
obale a v podstate mu nič nie
je, pretože mliekarenské kultúry zabránia rozmnožovaniu
baktérií škodlivých pre naše
zdravie. Preto odporúčam, takéto potraviny dôkladne prezrieť
prv, než skončia v odpadkovom
koši.

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

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

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

Jarmila Halgašová

tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

,298-)3Ā%2346)(78%:-03/%2(-(8/9
(3*)&6963: ',4%60%1)282 ',:30-)&

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
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ETVILVEPZTSQIVI OY 

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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