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Týždenne do 28 710 domácností

Ponuka práce

46)Ï8%.8)7-
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pre vodičov VZV

s platným preukazom

KROVNESSA
Rožňava

33-0018

78 120 0036

Práca v Nitre, v 2-zmennej
prevádzke. Ubytovanie zabezpečené/zamestnanec hradí
2€ na deň. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

VIZITKY

Inzerát, ktorý predáva

0907 887 322

0907 887 322

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.

VÝPREDAJ

Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

SKLADOVÝCH ZÁSOB

DREVA

Registrovaný zhotoviteľ
REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové

Strechy na kľúč.
0949 111 223
KROVNESSA

031190175

786%29

Nástupný plat
od 858€ + bonusy
do 15% + príplatky
+ stravné lítky.

Mierová 52
982 01 Tornaľa

krovnessa@gmail.com

s.r.o.
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edastyl@edastyl.sk
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Argument päsťou
Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.
Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.
Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...
Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inzercia

0907 887 322
Občianska
riadková
inzercia

:WæÕI^I

Rimavská
Sobota

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motorku JAWA-CZ,
skúter TATRAN, STADION,
PIONIER, vozík za motorku
PAV41aj nekompletné alebo
len diely 0905450533

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.

03 BYTY / predaj

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

RUF
155 €

04 BYTY / prenájom

Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469

05 DOMY / predaj

...dovoz vieme zabezpečiť

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

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

Názov tovaru

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

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

14 RôZNE / iné

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €
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»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469
»Kúpim domáce tkané plátno, vrecia, rôzne starožitnosti, staré kašmírové suk-

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na 5. strane .

2

bývanie, zamestnanie

gemersko

3

VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

pro�l WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0032

rámové
bezrámové

52-0018-2

balkóny

GE20-06_strana-
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ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

údržbára

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

0905 917 308

78 120 0008-5

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

Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko

na dlhodobé alebo trvalé pracovné pozície vo Švajčiarsku
Bez žiadnych vstupných poplatkov a provízií
Podmienka:
- vlastné motorové vozidlo
- znalosť nemeckého jazyka

+421 915 507 134 ¦ +41 767 583 319
peter.matiascik@gmail.com
www.innopersonal.ch

Výročia a udalosti
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

14. februára 1956

33-00019

Hľadáme

hľadá pracovníkov do stavebníctva a priemyslu

66-0007

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

GE20-06_strana-
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Občianska
riadková
inzercia

Zdravý rozum
je najlepší recept
ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

ne, šatky, kroje z rôznych
oblastí 0909117320

Milé dámy, ctení páni,

15 HĽADÁM PRÁCU

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

16 ZOZNAMKA
»Seniorka hľadá slušného seniora, len volať.
0944296189

Chcete si
podať
inzerát?

Bez prijímacích skúšok

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

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

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

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

Ekonomika
������������
�����������������

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������
Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

brezno@vsemvs.sk
�����������������

+421 917
905713
604814
736
+421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!

8. februára 1993 Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

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

v Dobšinej

Inzercia

Diskusia o školstve, vzdelávaní,
inklúzii vo vzdelávaní
a sociálne vylúčených
spoločenstvách

0907 887 322

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 9$ 1 , (
.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov

Zuzana
Zimenová
poslankyňa NR SR,
expertka SaS
na inkluzívne
vzdelávanie

!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov



· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

RGKRGGRKRG

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹

99-0022

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

Kontakt:

Juráš
Hosť: Ivan formného dokumentu
r re
(spoluauto ovensko)
Učiace sa Sl

0908 914 180
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ZMENA VLÁDY
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INZERCIA

DREVOSEB

0907 887 322
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Východniari si do parlamentu zvolili „svojich“, tí sa na nich vykašľali

Pán Sulík, predstavili ste svoj
vynovený program, riešení v
ňom je jednoznačne najviac zo
všetkých strán. Nie je to len predbiehanie, kto bude mať viac? Ten
program je taký rozsiahly, že ho
málokto bude čítať celý.
Počítame s tým, že dôchodcov,
budú zaujímať najmä sociálne služby a penzie. Mladých zas možno bývanie, príspevky pre mladé rodiny,
zlepšenia pre študentov. Zamestnávateľov riešenia, ktoré ich odbremenia od papierovačiek a kadejakých
povinností a poplatkov. Preto je ten
program aký rozsiahly, lebo je dôkladný. Rozsah svedčí o prepracovanosti a pripravenosti. My si totiž do
programu nepíšeme len ciele, ktoré
sú určite dôležité, ale najmä kroky,
akými sa k nim dostaneme. Presný postup, presné znenie, často až
v legislatívnej podobe. Strana SaS
je v politike viac ako desať rokov a
presne vieme, že prázdne sľuby bez
konkrétnej predstavy, ako ich dosiahnuť, sú nanič.

Napríklad?
Nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako iné strany, pretože
ich nemá kto a za čo postaviť. Sľubujeme však, že staviteľom rozviažeme
ruky a zmeníme stavebný zákon tak,
aby bol spravodlivý. Plus zmeníme
pre samosprávy tak, aby mohli stavať nájomné byty ľahšie. Koľko bytov

Hlavným bodom pre východ je
konečne prestať rozprávať o diaľnici
do Košíc a namiesto toho ju postaviť.
Vyrátali sme, že ak by sme o tom
mohli rozhodnúť my, po diaľnici by
sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju doteraz trestuhodne zanedbávali. Ďalší problém je práca. Vláda podporila
pár pracovných miest, ale len vďaka
umelým dotáciám a mnoho z nich sa
udržalo práve len tak dlho, kým tiekli vládne peniaze – a potom zanikli.
Toto nie je systematický prístup. Prečo automobilka Jaguar išla do Nitry,
keď východ ju potrebuje ako soľ?
Už keď niečo vláda takto masívne
podporí, prečo nie v tejto časti Slovenska, aby mali ľudia poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná
úroveň? Hnevá ma, že pred voľbami
ľuďom kandidáti z východu – Paška,
Raši, Žiga.... nasľubovali hory, doly a
po voľbách sa na nich vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých
politikov do jedného vreca.

vyjde, toľko vyjde, dnes nie je možné
Na realizáciu riešení potrebupovedať, koľko ich bude. Hnevá ma jete byť súčasťou vlády. Kombitakéto nebezpečné zavádzanie.
nácie rôznych strán však nevyzerajú ružovo a popredné priečky v
Na ktoré oblasti sa teda zame- prieskumoch obsadzujú populisriava váš program? Ktorých rieše- ti. Dokážete sa s nimi dohodnúť aj
ní je najviac a prečo práve 1144?
vy, známy pragmatik?
Tak to vyšlo. Na programe pracoS predstaviteľmi opozície sa strevali stovky ľudí, šperkovali sme ho távame pravidelne a vychádzame
do dokonalosti s najlepšími odbor- spolu dobre. Všetci si uvedomujeme,
níkmi zo snáď všetkých oblastí ži- že základ je vymeniť Fica a nedovota a konzultovali s ľuďmi priamo voliť Kotlebovcom, aby narobili na
z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, ktorí dopustili tento
nehorázny stav v justícii, rovnako
zdravotníctvu, o tom ani netreba
veľa rozprávať. Treba konať, na Slovensku kvôli rozkradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné,
ako ďaleko sa to dostalo. Riešime
školy, aby naše deti nepatrili k najmenej vzdelaným v Európe.
Časť programu vraj venujete špeciálne východu a vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Čo ste si pre
nás pripravili?
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Slovensku to, čo narobili v Banskej
Bystrici, keď bol županom. Tam sa
krásne ukázali tie jeho bláboly a
to, že sľuby nevie plniť. Po voľbách
budeme spolupracovať so všetkými okrem Smeru, pretože rozkradli
kompletne celú krajinu a všetko,
čo nie je priklincované, SNS, ktorá
mala nástup ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako Smer a s Kotlebom,
lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje vzdušné zámky a navyše má na
kandidátke fašistov. Nie, ďakujeme,
neprosíme.
Práve predstavitelia týchto
vami menovaných strán často
strašia, že SaS zruší vlaky a obedy
zadarmo alebo zníži či dokonca
zruší dôchodky... je to pravda?
(smiech) Ani omylom. Je to len dôkaz, že im nevyhovujeme a ani sa im
nečudujem, lebo jediní s nimi vieme
urobiť poriadok. Sociálne balíčky
Smeru sú nespravodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarmo a napríklad
nie všade chodí vlak, tak prečo
dotujú len vlaky? Rozhodli sme sa
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
tak, aby platil aj na autobus. Alebo
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
nešťastné mamičky, že to je jeden
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.

03-0171 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

Predseda strany Sloboda a Solidarita je známy svojou priamosťou
a tým, že povie pravdu, nech je akákoľvek. Servítku si nebral ani pri rozhovore pre REGIONPRESS o tom, čo
východ potrebuje, aby odtiaľ prestalo odchádzať tak veľa ľudí, a aby sa
tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

spravodajstvo / politická inzercia

Nezahoďme šancu na zmenu

!05 '2%4 #! ,   <
  )> 7 !' #! ( !$%  ',5 &
!#!& > #!  % "#. !>  
"#.  ($.   - #! ( 
 "!0= '(&!'= :? ???
!'4 ,! 4 (%!' $> #&!'<
4 ,! 4 
&$.!"#'=$"#'!'!$= 
> "#! "# !$ '.  ! & <
!' !7 #!'$, * "! ,
 #  !7 #  !'  4 )> '#5( 
!', "!.& ) $'!! !2
11#  $%# 6,>"! -<
!"#) %2"#  "!"<
!  $&!' > "#!&#,%!#!'  2%
#(#>2%(
   
     

     

 

33-0001

@?? / !' &#  !#% !
$> %#! #  )"%= ) &%<
!'4 2%/  '> #%$' "! <
%;!' %!#.'$% .!' #%$'
0'!  !'!#  5 2%,% )"%. )
2%/  :9/ !'&# 
+%,% % "#. !> 99 / !' &# 
%!#-!(=#!) -;&8!!
"#."%! > 0!!  ! "!!
$!,  $2. ! 4
#! ,
!' ! '4! 3 )&'& "!".<
$ #  '4# ; 7 -! 4% 
9??/ !'&#)"!$ 4@?#!<
!'!2!!'#$3#! *#
#$#!(%',#!$%#  %!#,
"!,=;&8!>"#%!!#!'<
$- " ) "!$ $'! #,<
%! >;&8!)'(2&0!(>$!<
, ,'(!>",#&#$7 
 8"!'!;,'2%(%%! '4<
! - )&'( '("!' > !#, <
%" )6!'4"!"% .!' 
!!' $&$.&#!=$&%!7<
4$!, (2%,% %!#4&($= 
;&. 
! !4%45 .# '(!<
!% ,2$!, ("#!#! "2.
)!'2%4 &3"!%4
$%#, 
))"7= ( %! )!<
$%)"!! 8$!% '> 3) 

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

    

    

Najčítanejšie regionálne noviny

Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

Miroslav Beblavý

    
     

Ochráni vás prevencia

Elektronicky už len v pondelok

Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.

O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.

U nás, ku dňu písania tohto príspevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený
žiaden prípad infekcie koronavírusom. Sme ale v období, v ktorom sa
u nás objavuje epidémia chrípky,
ktorá pravidelne vrcholí vo februári.
Očkovanie proti chrípke je u nás nízke, patríme medzi krajiny s najnižšou
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi
ohrozenými ľuďmi s chronickými
ochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.
Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné
dýchacie ochorenia, sa prenášajú predovšetkým kvapôčkovou infekciou
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy
vzduchom odovzdávané druhému
hostiteľovi, u ktorého sa budú rozmnožovať.
Pred vírusovými ochoreniami je
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa chorých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa
stretáva s ľuďmi v období infekčných
ochorení, by si mal umývať ruky aj

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
prenosom menších častíc, ktorými
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Respirátory dokážu znížiť množstvo prenášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu minimálne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
hlavne v chladnom období.
V období rizika vírusovej epidémie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikronutrientov:
- Vitamín C – všetky druhy citrusov,
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina ,
celozrnné výrobky, tekvicové a slnečnicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a hovädzie mäso, vajíčka, orechy
- Zinok – chudé červené
mäso, kuracie prsia, špenát, brokolica, cesnak,
orechy a semená, strukoviny, jogurty, plody
mora.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- nainštalované aplikácie na prihlásenie,
podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom
februári žiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu osobne, alebo splnomocnenou
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.
Pamätajte vopred na to, že voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky sú
dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regiónoch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
trvalého bydliska, je teda vysoký.

» red

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

9. februára 1913
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spravodajstvo / služby

gemersko

PPRERKAŽDÁÉHCO A

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

11

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR

Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka
dené

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

tel. 0904 075 963
trofejeeu@gmail.com

46-0017

PRAVA hra
UBYTOVANIE a DO

85_0105

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

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

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013

 

GE20-06_strana-

11

32-0001-1

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!
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

