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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 28 710 domácností 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

č. 5 / 31. január 2020 / 24. rOčnÍK

InZErCIa
0907 887 322

oslavuje a rozdáva darčeky 
Dacia

*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 

 

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  96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5 
(l/100 km), emisie CO2  96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO 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 CO2  
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Iba do konca februára
Zimné pneumatiky

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

Štítnická 46, 048 01 Rožňava 
0905 807592, 0903 453469

...dovoz vieme zabezpečiť

RUF 
155 €
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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    27.920 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      45.115 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)

VÝPREDAJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB 

DREVA

VÝPREDAJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB 

DREVA

Golgota našej doby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Tak nazval svojho času milovaný 
slovanský pápež, dnes už svätý Ján 
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál 
bývalého fašistického koncentrač-
ného tábora v Osvienčime.

Moderný súčasný pápež František 
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána 
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom 
svete, aby si modlitbou a zamyslením 
pripomenuli 75. výročie oslobodenia 
nacistického vyhladzovacieho tábora v 
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“ 
holokaustu. 

„Vzhľadom na túto nevýslovnú tra-
gédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť 
prípustná. Spomínanie je našou povin-
nosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme 
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali. 
Každý by si mal vo svojom srdci pove-
dať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“

Bol som pokrstený ako kresťan a 
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť, 
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana 
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou 
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“. 
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladi-
la milióny nevinných ľudí z povrchu 
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Ve-
rím a dúfam, dokonca, chcem byť pre-
svedčený, že kresťania na Slovensku 

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes 
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí, 
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia 
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek 
tomu, že práve táto pápežova modlitba 
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu 
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína 
sa,  necituje sa, nerozširuje sa. Až to 
budí podozrenie, že zámerne.

Golgota (tiež hora Kalvárie) je 
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižo-
vaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgo-
ta našej doby“ podľa Jána Pavla II. je 
koncentračný tábor Osvienčim - počas 
druhej svetovej vojny nemecký fašistic-
ký vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho 
väzňov našla svoju smrť v plynových 
komorách. V Osvienčime zahynulo 
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v 
plynových komorách, v dôsledku vy-
hladovania alebo ťažkých prác. Konali 
sa tu aj nehumánne experi-
menty. Najväčšiu vinu za 
ne nesie Josef Mengele.

Tak – už fakt naozaj 
„nikdy viac“ - ako nás 
kresťanov  dôrazne žia-
da náš pápež!
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Hľadáme 
údržbára 

do výroby v Rožňave na TPP 
na dve zmeny. 

Mzda 696€/brutto + variabil 
do 100€, SL 3,83€/deň. 
Zváračský preukaz výhodou. 

MAHAX Slovakia, s.r.o. 
0905 917 308

4. febrára 1867  
zomrel Janko Čajak, slovenský básnik 
(* 1830).

Výročia a udalosti

Uzávierka
ďalšieho 

čísla Gemersko
je 5.2.2020.

Objednávka
inzercie

0907 887 322
alebo na: 

gemersko@
regionpress.sk

VIZITKY
0907 887 322
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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

Do školy

Žiaci nastupujú do I. ročníka vo veku 
6 rokov. Spravidla z materskej školy 
(MŠ), v ktorej mali získať sociálne ná-
vyky, ale aj návyky súvisiace s výcho-
vou a predprimárnym vzdelávaním. 

Najdôležitejšie je, aby žiak vedel zo-
stať v budove školy bez rodičov, vedel 
sa v nej pohybovať a orientovať. Často 
sa stáva, že škola má adaptačný týždeň, 
keď majú prváci skrátené vyučovanie, 
keď sa pozvoľna zavádza učebný re-
žim, keď si učitelia so žiakmi opakujú 
základné kompetencie, zručnosti, pra-
vidlá správania. V prvý školský deň sú 
spravidla prítomní rodičia. Ak to je ne-
vyhnutné, mala by byť ich prítomnosť 
umožnená aj v iné dni. Najmä ak sa 
dieťa správa hystericky a nepomáhajú 
bežné výchovné metódy. Určite sa neo-
bávajte, ak sa to stane. Je to prirodzená 
reakcia. Prechod do školy je náročný pre 
vás, nieto pre deti, čo sa zrazu ocitnú v 
obrovských priestoroch v interakcii s 
mnohými cudzími deťmi a dospelými. 
Okrem toho už nemajú pri sebe učiteľku, 
ktorá im vždy pomôže. Stávajú sa sa-
mostatnejšími. Tomuto náročnému pre-
chodu pomáha, ak dáte dieťaťu do školy 
obľúbenú (vyučovanie nerušiacu) hrač-
ku. Ale veľmi dôležitá je komunikácia s 
učiteľmi I. ročníkov a s vychovávateľmi 
školského klubu detí. Je preto potrebné 
vedieť, ako škola rieši tento prechod (o 
tom nabudúce).

Rodič má možnosť odložiť nástup 
na ZŠ o rok. Ešte v škôlkach sa robia 
testy školskej zrelosti, ktoré sa vyhod-
nocujú s rodičmi. Upozorňujem, že 
odporúčanie odborníka nemôže byť 
jediným kritériom na odloženie do-
chádzky. Najzávažnejším musí byť vaše 
poznanie dieťaťa, jeho pozorovanie, 
porovnávanie jeho správania s odbor-
nou literatúrou (nie len s internetom). 
Pomôžu aj rozhovory s učiteľkami z MŠ. 
Dozaista orientačné body poskytnú aj 
učitelia zo ZŠ pri zápise, najmä ak je pri 
ňom prítomný aj školský odborník. To je 
komplex poznatkov, na základe ktorého 
sa rodičia majú sami definitívne rozhod-
núť. Isto, je to dôležité, lebo ak sa neskôr 
dospeje k tomu, že dieťa nezvláda školu, 
musí sa vrátiť do škôlky, čo môže byť 
traumatizujúce. Tento krok sa však má-
lokedy realizuje, keďže MŠ nemajú ka-
pacity na návrat žiakov. Vtedy sa môže 
stať, že si dieťa zopakuje ročník, čo môže 
byť tiež traumou. 

Každý z nás sme prežili ZŠ, zápis, 
nástup a prvé školské dni. Dnešné deti 
sú iné, môžu sa líšiť v zvládaní školy. 
Aj preto treba hľadať ZŠ, ktoré poznajú 
nové trendy a pomôžu deťom adaptovať 
sa. Ak by sa aj vyskytli problémy, je to 
očakávané a ich zvládnutie závisí aj od 
toho, ako sa prispôsobí škola či školský 
systém novým podmienkam vzdeláva-
nia.

Trojuholník škola – rodič - žiak IV

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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0908 984 147
0948 152 149

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby

- konzultácia bez poplatku
- zastavíme zrážky zo mzdy

Bauerova 17
Košice KVP
prízemie

Zastávky skibusu: 

 

 Cestujúci majú  a  na .
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noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 322
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Poznáte dve zábavné postavičky Pat 
a Mat? Dvaja babráci, ktorí riešia 
rôzne problémy - neefektívne a zle. 

Je zábavné pozerať sa na nich v 
televízii. Pracovať s nimi pod jednou 
strechou veselé nie je. Tragédiou je mať 
takúto dvojicu za šéfov. Okrem toho, 
že sú nekompetentní, nevedia prijímať 
spätné väzby. Najskôr sa obhajujú a po-
tom útočia. Ostatní po čase rezignujú, 
prestanú im oponovať a myslia si svoje. 
Majú radi tituly a funkcie, potrpia si na 
svoje postavenie. Nevedia si vytvoriť 
prirodzenú autoritu a tak si ju vynucu-
jú silou. Oponentov potláčajú - niekedy 
priamo, inokedy rôznymi intrigami a 
manipuláciami. Vydržia s nimi tí, kto-
rí ich ignorujú a robia si svoje, alebo tí, 
ktorí prijali ich pravidlá hry - hovoria 
im, čo chcú počuť a prispôsobia sa.

Pat a Mat si myslia, že všetkému ro-
zumejú a pritom ani nevedia, čo neve-
dia. Sú ako slony v porceláne. Často sa 
o nich rozprávajú historky. Väčšinou, 
keď tam nie sú. Ak sa im niekto snaží 
vysvetliť, že by mali zmeniť svoje sprá-
vanie, tak to nedopadne dobre. Občas 
poľutujú sami seba ako sa narobia. 
Majú pravdu. Najviac sa narobia neši-
kovní. 

Pat a Mat majú niekoľko znakov - 
majú sami o sebe vyššiu mienku, ako 
sú ich reálne schopnosti a výsledky, 
podceňujú a podozrievajú druhých 
ľudí a radi ich kriticky posudzujú. 
Nepriznajú si vlastnú chybu, ale s ob-
ľubou hľadajú nedostatky na iných. 
Sú dosť zameraní na svoje potreby a 
ostatní ľudia pre nich predstavujú len 
zdroje na dosiahnutie ich plánov. Radi 
poúčajú druhých a zdôrazňujú svoje 
postavenie. Dokážu sa aj pretvarovať 
a správať priateľsky, lebo pochopili, 
že svoje ciele dosiahnu ľahšie. A vedia 
byť aj dobrí pätolízači, keď potrebujú 
získať pre seba výhody od silnejšieho.

Čo s Patom a Matom? Funkcie si dr-
žia a chyby nepripúšťajú. Môžete sa im 
vyhýbať, ale ak sú vašimi šéfmi, tak len 
obmedzene. Bojovať s nimi sa tiež veľ-
mi nevypláca - bývajú 
pomstychtiví. Mô-
žete ich ignorovať 
a baviť sa na nich, 
pokiaľ vám nerozo-
berajú vo firme stre-
chu nad hlavou. 
Najlepšie je 
utekať od 
nich preč.

Pat a Mat

» Ján Košturiak

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.

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    
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U ITE A  LEKTORA (animátora) do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288

h ľ a d á :

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Montážny pracovník/ ČR
Vodiča sk B /šoféra na vývoz 
do Nemecka 

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 
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WWW.REGIONPRESS.SK
0907 887 322
Inzerát, ktorý predáva

„Volím v každých voľbách. Beriem to ako 
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“

Eva Polakovičová, Bratislava  

Vox populi

INZERCIA
0907 887 322
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Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať 
nová právna úprava týkajúca sa exe-
kúcií, a  to zákon o  ukončení niekto-
rých exekučných konaní. 

Táto nová právna úprava sa týka exe-
kúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017 
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych 
predpisov aplikovaných do konca mar-
ca 2017.  Do prvej skupiny spadajú staré 
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo 
dňa 01. januára 2020. Ide o  staré exe-
kúcie, ktoré k  tomuto dátumu trvajú 
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako 
5 rokov. Táto rozhodná doba začala 
plynúť odo dňa doručenia prvotného 
poverenia na vykonanie exekúcie súd-
nemu exekútorovi, v  danom prípade 
sa  na zmenu exekútora neprihliada. 
Taktiež je potrebné prihliadnuť na sku-
točnosť, či v období od 01. júna 2018 do 
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý 
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. 
Táto právna úprava obsahuje taktiež 
výnimky, v prípade ktorých k zastave-
niu takejto exekúcie nedôjde. Ak má 
byť dôvodom zastavenia starej exekú-
cie rozhodná doba a súčasne ide o sta-
rú exekúciu, ktorá je uvedená v  tzv. 
absolútnych výnimkách. Absolútnymi 
výnimkami v zmysle uvedenej právnej 
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje, 
je vymáhanie pohľadávky na výživ-
nom, vymáhanie práva na nepeňažné 
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak 
sú vymáhané v  jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska 
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu, 
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch 
predo dňom, kedy má byť stará exe-
kúcia zastavená, dosiahnutý výťažok 
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má 
povinný konkurznú imunitu. Okrem 
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť 
ešte relatívne výnimky upravené týmto 
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhod-
ná doba sa predlžuje za zákonom usta-
novených podmienok o  12 mesiacov. 
Druhou skupinou starých exekúcií, 
ktoré budú zastavené zo zákona, sú 
tie v  prípade, ktorých po 01. januári 
2020, uplynie rozhodná doba piatich 
rokov, a  v  ktorých po tomto dátume 
oprávnený alebo povinný zanikne bez 
právneho nástupcu, oprávnený podá 
návrh na zastavenie starej exekúcie, 
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu 
konkurzu, reštrukturalizácie alebo 
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo 
o výnimku zo zastavenia starých exe-
kúcií. Nová právna úprava ukladá súd-
nemu exekútorovi povinnosť oznámiť 
oprávnenému ukončenie exekučného 
konania, ale nedefinuje presne lehotu 
a spôsob tohto oznámenia.

Zastavenie starých exekúcií

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

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

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
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Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie 
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia 
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na 
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.

V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všet-
ky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola 
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez 
náhrady.

Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, kto-
rá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo 
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie 
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vy-
vlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevy-
hnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe 
zákona a za primeranú náhradu.“

Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za prime-
ranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny, 
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať mi-
liardy eur.

Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo 
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka 
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad 
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,                         
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lac-
nejšie nie je, lebo sa jedná o regulo-
vanú cenu, avšak podľa Kotlebu by 
tieto teplárne mali dosahovať vyšší 
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to 
práve naopak. Prečo? Lebo štát je 
ten najhorší vlastník.

Kotlebovo zoštátnenie nie je ako 
znárodnenie v 48-om

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu,
nižšie dane

Volám sa Peter Polák. S Nitrou ma spája veľa 
vecí. Vyštudoval som tu Slovenskú poľnohospo-
dársku univerzitu. Som poľnohospodár dušou aj 
telom. Oslovujem Vás tu ako kandidát na poslan-
ca NR SR za stranu SaS ako člen poľnohospodár-
skeho tímu.

Veľakrát počúvam, že za prebujnenú byrokra-
ciu môže Brusel. Nie vždy je to pravda. V poľno-
hospodárstve a potravinárstve to platí tiež. Pod-
ľa EÚ legislatívy vzniká povinnosť klasifi kácie 
jatočných tiel hovädzieho dobytka, ak bitúnok 
poráža viac ako 75 zvierat týždenne. Zo 45 bitún-
kov, porážajúcich hovädzí dobytok u nás, asi len 
3 plnia túto kapacitnú podmienku. SR sa však 
rozhodla, že každé jedno jatočné telo musí byť 
klasifi kované. Chovateľ má byť vyplatený podľa 
kvality jatočného teľa po porazení a spracovateľ 
má platiť bitúnku za určenú kvalitu mäsa. Zvie-
ratá sa nakupujú v živom, pričom drvivá väčšina 
porazených zvierat je spracovaná v tej istej pre-
vádzke. Teda klasifi kácia stráca zmysel v oboch 
prípadoch.

Jedným z bodov nášho programu je uvedenie 
administratívnych nárokov na 
úroveň požadujúcu EU legisla-
tíva. Klasifi kácia jatočných tiel 
nad rámec požiadaviek EÚ je 
príkladom zvyšovania nákla-
dov na výrobu cez administra-
tívne a kontrolné činnosti.

Prinášame konkrétne riešenia

Peter Polák
poľnohospodársky odborník
a člen SaS, kandidát č.136

Alternatíva existuje
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
prijme pracovníkov na pozíciu 

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
  - montovanie a skladanie plechových skríň

- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná) 
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)  

+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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LETÁKY
0907 887 322
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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 

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

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

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

+421 905 604 736
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Volič je povinný po príchode do 
volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občian-
skeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací 
preukaz, predloží spolu s občian-
skym preukazom hlasovací preu-
kaz.

Potom okrsková volebná komi-
sia zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov a vydá voličovi 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. 

V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov volič 
vyberie jeden hlasovací lístok toho 
kandidujúceho subjektu, ktorému 
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten-
to hlasovací lístok môže bez ďalšej 
úpravy vložiť do obálky   alebo   na 
vybranom hlasovacom lístku môže 
volič zakrúžkovaním poradového 
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému 
kandidátovi dáva prednosť. Volič 
môže zakrúžkovať poradové číslo 
najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako 
štyrom kandidátom, taký hlasovací 
lístok sa bude počítať v prospech kan-

didujúceho subjektu a na prednostné 
hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsko-
vá volebná komisia vydá za nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky iné. 
Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích lístkov. 
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. V 
prípade hlasovania mimo volebnej 
miestnosti, volič nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý nemôže sám upra-
viť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať a oznámi pred hla-
sovaním túto skutočnosť okrskovej 
volebnej komisii, má právo vziať so 
sebou do priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov inú spôsobilú 
osobu, aby podľa jeho pokynov upra-
vila hlasovací lístok a vložila do obál-
ky, takouto osobou nemôže byť člen 
okrskovej volebnej komisie. Obidve 
osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skut-
kovej podstate trestného činu mare-
nia prípravy a priebehu volieb.

Spôsob vykonania voľby

» Ivan Brožík
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SD INSTAL s.r.o.
Ponuka práce pre 

VODOINŠTALATÉROV 
ŽIVNOSTNÍKOV DO NEMECKA /Frankfurt am Main/

TURNUSOVÁ PRÁCA: 

3 týždne sa pracuje a týždeň voľno
Práca pre jednotlivcov aj partie

Plat: 16 – 19 EUR/hod. podľa skúsenosti a praxe 
3000 – 3300 EUR mesačne 
sdinstal.sro@gmail.com    +421 905 139 201
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5. februára 1936 
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý 
film Moderná doba od Charlieho Chaplina. 

6. februára 1905 
sa narodil Jan Werich, herec († 1980).

Výročia a udalosti

3. februára 1922  
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský reži-
sér, scenárista a herec († 1993).

Výročia a udalosti
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„Čo je to metabolický syndróm? 
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovo-
ril „iba“ o vysokom krvnom tlaku, 
zvýšenej hladine cukru, vysokom 
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10 
– 20 kg...

Kritériá na diagnostiku metabolic-
kého syndrómu sa postupne vyvíjali. 
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypra-
covala Svetová zdravotnícka organi-
zácia, Európska skupina na štúdium 
inzulínovej rezistencie či Národný cho-
lesterolový edukačný program.Všetky 
pracovné skupiny sa zhodujú na zák-
ladných črtách metabolického syndró-
mu – obezita, inzulínová rezistencia, 
porucha metabolizmu tukov a vysoký 
krvný tlak.

Výskyt metabolického syndrómu 
na Slovensku V uplynulom období na 
Slovensku v  rámci projektu „Preva-
lencia diabetes mellitus na Slovensku“ 
organizovaného Slovenskou diabetolo-
gickou spoločnosťou bolo vyšetrených 
1517 respondentov, zodpovedajúcich 
štruktúre dospelého obyvateľstva pod-
ľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt me-
tabolického syndrómu podľa bol 20,1 
percenta, pričom bol významne vyššií 
u žien (23,9) oproti mužom (15,9). 

Dominantnou príčinou metabo-
lického syndrómu je inzulínová rezis-
tencia. Je to vlastne zmena fyziologic-
kej regulácie, kedy rovnaké množstvo 
inzulínu má na metabolizmus menší 
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulí-
novej rezistencie. Objaví sa, keď sa pe-
čeňové, svalové a tukové bunky stanú 
menej senzitívne alebo sú rezistentné 
na inzulín. 

Ku vzniku a  rozvoju metabolické-
ho syndrómu môžu prispievať aj nie-
ktoré podávané lieky.

Zvláštnu pozornosť treba venovať 
napríklad kortikoidom, antipsychoti-
kám, niektorým liekom na vysoký krv-
ný tlak. Preto u rizikových pacientov v 
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu 
na mieru, iba s minimálnych rizikom 
zhoršovania metabolických paramet-
rov. Najväčšie ovplyvne-
nie majú ale v rukách 
samotní pacienti v po-
dobe dostatku pohy-
bu a vhodnej skladby 
stravy.

Máte metabolický syndróm?

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

metabolizmu a výživy

Férové Slovensko 
od východu na západ

Miroslav Beblavý1. februára 2003 
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketo-
plán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

Výročia a udalosti
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Fazuľa je prastarou kultúrnou rast-
linou juhoamerických indiánov. 
Stále je neobyčajne zdravou zeleni-
nou. 

Fazuľa obsahuje arginín, aspa-
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej 
hemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, 
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli 
draslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi 
a niklu.  Medzi ľuďmi je rozšírené po-
užívanie fazuľovej múky na zasýpanie 
rôznych mokvavých ekzémov, kožných 
vyrážok. Semená v prášku slúžia na 
horúce obklady pri mokvavých a svrbi-
vých ekzémoch.

Ak máte predispozíciu na vznik 
diabetu alebo ste už diabetici, poteší 
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic-
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - 
konštantnú dodávku energie. Pomáha 
minimalizovať riziko srdcových ocho-
rení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa 
je bohatá na železo, kde pol pohára 
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa. 
Chráni telo pred voľnými radikálmi, 
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať 
za následok rakovinu. 

Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie 
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vita-
mínu A a bioflavonoidov. Zinok je pod-
porujúca výživa, ktorá má prospech 
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou 
úlohou je previesť betakarotén na vi-
tamín A vo forme, ktorá je použiteľná 
vizuálnym systémom a telom.

Každodenná dávka kyseliny listo-
vej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s 
depresiou. 

Vďaka vysokému obsahu vlákniny 
má blahodarné účinky na črevá (vlák-
nina upravuje trávenie, viaže jedovaté 
látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ocho-
renia pečene. V Ázii používajú fazuľu 
tradične ako účinný preventívny i lie-
čivý prostriedok na črevné a obehové 
problémy ako aj na nedostatočnú funk-
ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.

Fazuľu môžeme použiť do polievok, 
prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné 
na noc namočiť do vody, ráno vodu 
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až po-
tom variť v čerstvej vode. Po konzumá-
cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú 
fazuľku možno dusiť nad parou, alebo 
s trochou tuku asi 10-15 minút.

Fazuľa obyčajná

» red
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2. februára 1943 
sa  skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední ne-
meckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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ktorý za po-
sledný rok

-

-

NAŠI REKORDÉRI:
 VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

1.2.  - penzión 
Stefarez o 17:00

4.2. stredisko o 15:00-18:00

5.2. o 17:00

6.2. Senec
17:00 Heger

7.2. 17:00
8.2.
8.2.

8.2. 15:00

11.2.  
o 17:00

12.2. - kino Tatra 
16:30

13.2. o 

14.2. 17:00

14.2. 17:00

14.2. 17:00

15.2.

15.2. 16:00 Heger

17.2.

18.2.

20.2. 17:00
24.2. Košice

25.2.
26.2. 

Sme aktívni 
celé volebné 
obdobie, 
nie iba pred 

2019

prepojenie 

 

 

2020

“

-

-
-

“
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