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KROVNESSA
Rožňava
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Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

Strechy na kľúč.
0949 111 223
KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Proste a jednoducho – blíži sa február. Po januári to tak býva. Teším sa
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj
podľa vlastných pozorovaní, ale najmä v odkazoch stáročných tradícií
prichádza pravidelne niekoľko dní
s takmer jarným nádychom. Do začiatku skutočnej jari je to potom už
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februárová nádejná perióda zjavuje v jeho
poslednom týždni. Je to signál na
ukončenie obdobia tmy, chladu,
depresií, na oživenie snov, predstáv
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme,
ako inak, na upratovanie, vetranie,
vynášanie a pálenie zlého, starého,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále
dobré dbať na tradície našich predkov, pretože obsahovali v sebe veľké
múdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné zahodiť takto nazbierané skúsenosti a
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obrazu síce na prvý pohľad lákavému,
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar

myslenia a bolo by asi pohŕdaním takýmto darom, ak by ho nevyužívali.
V septembri 2015 hovoril arcibiskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
obraze materinských bolestí - bolestí
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
nadšenia, radosti a životného optimizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
v autoritu, v občianske i cirkevné
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
štedrosti, zo straty solidarity a nádeje“.
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
návod na spokojný život - nevidím,
nepočujem, nehovorím a
hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
upratovania, už o mesiac. Dosť času na premýšľanie.
S pozdravom
všetko dobré –

s.r.o.

33-0011

Blíži sa február
Žiaden akčný titulok v zmysle
„padne vám sánka“, prípadne „roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.

Týždenne do 28 710 domácností

GE20-04_strana-

1

služby, zamestnanie

2

Najčítanejšie regionálne noviny

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO
Redakcia:

Čučmianska dlhá 3
ROŽŇAVA
gemersko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Bc. Ján Vojta

0907 887 322

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč 0908 979 467
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)
párny týždeň:
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Revúca

RUF
155 €

Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469
...dovoz vieme zabezpečiť

75-11

Dacia
oslavuje a rozdáva darčeky
Hľadáme

údržbára

:WæÕI^I

do výroby v Rožňave na TPP
na dve zmeny.
Mzda 696€/brutto + variabil

Rimavská
Sobota

do 100€, SL 3,83€/deň.
Zváračský preukaz výhodou.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

0905 917 308

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.

Zimné pneumatiky

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

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

Iba do konca februára

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a
platí podľa rozmeru
pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v
termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a
jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2 110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
2
2
96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a
emisie CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

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

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
45.115
32.750

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

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

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

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

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

0907 887 322
2

78 120 0008-3

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

politická inzercia, služby, bývanie
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

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
12 DEŤOM

5
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U
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4
2
O8 9
8
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8 5
9
7 2

D

U

6
7

2

9
1

2

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?

5 1
4
4
2
6 7

Návod nájdete na tejto strane.

66-0013

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca
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Najväčšou prioritou
je spravodlivosť
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Alternatíva existuje

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie,
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom
môže hocikto, ale konkrétne riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.

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.

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Ponúkame skutočné riešenia
pre zaostalé regióny
Zaostalé regióny potrebujú podporu dlhodobého
vzostupu svojich schopností poskytovať obyvateľom rozmanité tovary a služby. Takáto schopnosť je
postavená na technologických, inštitucionálnych
a systémových zmenách, ktoré s rozvojom regiónu
súvisia. Zaostalé regióny využíva dnešná vláda pre
svoj PR marketing. Výjazdové zasadnutia vlády sú
akýmsi všeliekom pre región, no občania potrebujú
skutočné riešenia, nielen vidieť plné parkovisko luxusných vozidiel alebo tanec pána premiéra s ľudovým súborom. Toto nemá nič spoločné s rozvojom
regiónu.

F R É ZO VA N I E a
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov

My v strane SaS navrhujeme vo svojom volebnom
programe kvalitné systémové opatrenia, ktoré zabezpečia dlhodobý ekonomický rozvoj zaostalých
regiónov. Hlavnou prioritou pre tieto regióny je
dostavba dopravnej infraštruktúry – diaľnice D1 a
výstavby rýchlostnej cesty R7/R2 medzi Zvolenom
a Košicami. Navrhujeme zavedenie finančného
príspevku na presťahovanie či, aby sa veľké verejné investície prednostne umiestňovali v znevýhodnených okresoch. Zasadíme sa, aby
eurofondy boli prioritne určené regiónom, ktoré to skutočne potrebujú.
Formou akčných skupín budeme
podporovať rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a spracovateľského priemyslu.

!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov


REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQ¹VYSUDFRYQÕFKGČRFK
RGKRGGRKRG

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

Vladimír Halaj

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným papierom od jedného okienka k druhému.
Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí,
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafiánmi.

99-0022

S

4
2

3

3

okresný predseda SaS v Lučenci,
kandidát č. 29

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Inzulínová rezistencia a jej následky

Nedovoľme zlu zvíťaziť
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Smútočn

á spomi

mútočná spomienka
Objednávka
inzercie
0907 887 322
alebo na:
gemersko@
regionpress.sk

Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje
v pankrease, podžalúdkovej žľaze.
Jeho úlohou je udržiavať hladinu
cukru v tele v optimálnom rozpätí.
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného
prostredia sa týka aj metabolizmu tukov, bielkovín a minerálnych látok.
Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v
tele nedokáže dobre využívať vytvorený
inzulín, alebo bunky na už vytvorený nereagujú dostatočne. V jej dôsledku sa pozvoľne začne meniť vnútorné prostredie,
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup
hladiny cukru v krvi. Následne začne
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu,
aby zoptimalizovala hladinu krvného
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí.
Postupne sa ale kompenzačné mechanizmy vyčerpajú, pankreas nie je schopný
pokrývať požadované nároky a inzulínu
začne byť nedostatok a hladina krvného
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.
Inzulínová rezistencia ale súvisí aj
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych
ochorení, má súvis aj so stukovatením
pečene, syndrómom polycystických ovárií (vaječníkov), neplodnosťou a niektorými nádorovými ochoreniami. Pôvodne
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej
rezistencie v minulosti (ako napríklad

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hladu), sa v súčasnosti mení na negatívnu
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.
K hromadným prejavom syndrómu došlo až v poslednej dobe, charakterizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov potravou v západnom štýle života,
- nedostatok pohybu.
Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje nesprávny životný štýl, hlavne zvýšený
energetický príjem potravou a znížený
energetický výdaj pri sedavom spôsobe
života s minimálnou fyzickou aktivitou.
Predísť uvedeným potenciálnym
ochoreniam je možné zaradením pravidelnej fyzickej aktivity, znížením vnútrobrušného tuku, sledovaním si obvod
pásu, znížením cukru v
strave – najprv jednoduchých cukrov hlavne
v podobe rafinovaného cukru, dostatkom
spánku a ak je to potrebné, aj liekmi.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vox populi
„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, musím začať od seba. Nevoliť znamená súhlas s doterajšími politickými praktikami.“

0907 887 322

Gabriela Kratochvílová Nitra
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- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

Griffin S Group

0907 887 322

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- zabezpečovanie poduja�

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo

28. decembra uplynie rok,
s navždy opustil BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
ilovaný
manžel,
rámové
balkóny bezrámové
zimné záhrady
zasklievanie terás
hliník. prístrešky
BioClimatic pergoly
starý otec a zať

islav Fábián z Rožňavy.

NOVOROČNÁ AKCIA .

0918 477 323 | www.balkona.eu

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

85-0008
33-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

Facebook: aiwsk

32-0001-1

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
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