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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

• cena do 10ks bežný odberateľ: 28€ s DPH
• cena 11ks a viac bežný odberateľ: 26€ s DPH

až ku vám domov

145 M2/ 50M - 1. TRIEDA - NAJVYŠŠIA KVALITA

www.profi siet.sk             n.drenko@gmail.com
• 0908 156 437 • 0905 414 895 •

Kvalitné
SKLO-TEXTILNÉ SIETE
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brigádnikov ( majstrov)
na rekonštrukciu domu 
na dobu 1,5 - 2 mesiace
Možnosť ubytovania.

Mzda : 25 € brutto/ hod.

0908 120 859

HĽADÁM
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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
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
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PP      41.130 Popradsko+KK
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Futbal sa tu začal hrať v letnom ob-
dobí roku 1920 (údaj z archívu Uni-
verzitnej knižnice v Bratislave uvá-
dza v tejto súvislosti dátum „20. jún 
1920“), keď jedným z propagátorov 
populárneho športu bol Imrich We-
iner-Kráľ, počas parížskych štúdií 
hráč Racing-clubu, neskôr uznáva-
ná osobnosť slovenského výtvarné-
ho umenia.

Už v spomenutý deň mala Považ-
ská Bystrica svoje mužstvo, avšak prvý 
oficiálny zápas odohrala pod názvom 
ŠK proti celku Gymnázium Trenčín 17. 
mája 1921 a vyhrala 3:1 (góly zazname-
nali Lečko, Orovan, Weiner). Korienky 
futbalu v meste pod Manínom boli „za-
sadené”.

Ako najpamätnejšie sa zapísali do 
považskobystrickej futbalovej histórie 
stretnutia so Slaviou Praha na čele s 
ostrostrelcom Bicanom v prvom povoj-
novom ligovom ročníku 1945 - 1946 a 
hoci Považania doma podľahli zošíva-
ným 1:5, diváci si prišli na svoje. Neskôr 
potom roku 1962 v druholigovom dueli 
prekvapujúco zvíťazil Spartak Považ-
ská Bystrica v Trnave 5:0 (Šimko 3, Du-
biel, Brunovský). Senzačný výsledok sa 
zrodil pri Váhu roku 1963, keď domáci 
zdolali vtedy slávnu Duklu Praha vo 
4. kole Československého pohára 2:1 
gólmi Čakajdu a Senku. V zostave Pra-
žanov nechýbal v tej dobe svetoznámy 
Masopust. V tom čase zavítal na Pova-

žie klub Ipswich Town z Anglicka (1:3). 
Po tomto priateľskom stretnutí hostia z 
Ostrovov uznanlivo kvitovali sympatic-
ký výkon a slušné správanie domácich 
futbalistov.

Ak by sme však túto futbalovú 
Storočnicu hodnotili len v skratke, so 
vzostupmi i pádmi, v týchto peripeti-
ách bolo by zaiste hriechom nepripo-
menúť Považskú Bystricu ako neofici-
álneho majstra Slovenska v roku 1939, 
potom v povojnových rokoch v I. česko-
slovenskej lige (1945 - 1946 a kvôli reor-
ganizáciám súťaží v rokoch 1948, 1949). 
Naposledy hrala Bystrica pod názvom 
TJ ZVL v najvyššej súťaži v ročníku 
1989 - 1990.

Momentálne pôsobí klub pod ná-
zvom MŠK Považská Bystrica v III. lige-
-Západ a pred pandémiou figuroval v 
tabuľke na druhom mieste. Nedočkaví 
fanúšikovia by svojich už radi videli 
v II. lige, kde by (historicky) aj malo 
mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili 
i také futbalové veliči-
ny, ako boli naprí-
klad Reimann, bý-
valý reprezentačný 
brankár, olym-
pionik Pajerchin, 
reprezentant Ku-
kučka, Sliacky, 
Kivoň, Čakajda, 
Rebro a ďalší.

Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici

» Ján Borčányi
športový publicista

Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
   hrobov a pomníkov
   z prírodného kameňa
   rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

.

Fotka, plnofarebnosť 
aj gra�cké spracovanie inzerátu

je zadarmo, 
platíte len za veľkosť  oznámenia.

Smútočná spomienka
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

» Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky.  Tel. 0905/767 
777
»Kúpim vojenské vzduchov-
ky vz 35-47. 0905450533

»Predám miešačku za 
60€ v dobrom stave. 
0905654643

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   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.
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ČISTENIE PERIA PAROU
ŠITIE PAPLÓNOV, VANKÚŠOV, PERÍN, 

ZAVINOVAČIEK, DETSKÝCH PAPLÓNIKOV
Dopravu zaistíme  I  Mníšek nad Hnilcom

0950 266 074
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

VIZITKY
0907 887 322

WWW.REGIONPRESS.SK
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Začali sa objavovať na stromoch a to 
je signál, že treba úrodu chrániť. V 
prípade dospelých chrústov – chro-
bákov však asi nepomôže nič iné, 
iba trpezlivosť našich starých rodi-
čov a poctivý ručný zber.

Chrúst obyčajný je zástupca čeľa-
de skarabeusovité. Je to veľký chrobák 
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne 
za súmraku, kedy môže svojimi nálet-
mi človeka obťažovať. Vyskytuje sa v 
Európe a zasahuje tiež do mierneho 
pásma Ázie. V polovici 20. storočia 
bol kvôli používaní pesticídov takmer 
vyhubený, ale od 80. rokov, kedy sa ob-
medzilo používanie pesticídov, sa jeho 
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčaj-
ného je charakteristické hnedé sfarbe-
nie a zlaté chĺpky pod krovkami. Do-
spelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30 
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7 
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.

Slovensko patrí doslova medzi veľ-
moc chrústov, avšak nie na celom úze-
mí. Podľa odborníkov je ich na západe 
republiky veľmi málo, ale na strednom 
a východnom Slovensku viac. Chrúst 
obyčajný má v našich podmienkach 
trojročný vývin a v tomto roku asi pri-
šiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z 
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde. 
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto ob-
dobí.

Chrúst obyčajný je veľmi známy 
škodca mnohých poľnohospodárskych 

plodín počnúc ovocnými drevinami, 
jahodami a viničom, ďalej mnohými 
druhmi zeleniny a končiac celým ra-
dom ďalších listnatých drevín. Poško-
dené rastliny zelenín a jahôd možno 
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté, 
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy 
viniča vädnú a usychajú. Ničí praktic-
ky všetko, čo mu príde do cesty. Chro-
báky požierajú mäkké časti pučiacich 
listnatých drevín. Keďže v tomto obdo-
bí býva pomerne málo potravy a veľké 
chrobáky jej potrebujú veľa, môže aj 
ich pomerne malý počet spôsobiť veľké 
škody. Na menších plochách je účinné 
striasanie chrobákov. Ak vo vašich zá-
hradách a sadoch v týchto dňoch obja-
víte chrobáky chrústa, určite sa tento 
rok odporúča včasná jesenná hlboká, 
ktorá zničí pandravy v pôde.

A máme tu chrústy

» red

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

SAMOZBER JAHÔD A HRÁŠKU \ FÖLDIEPER ÉS BORSÓ SZEDÉS

KRIŽOVATKA VČELINCE
PRI TORNALI

MÉHI KERESZTEZŐDÉS
TORNALJA MELLETT

OTVÁRACIU DOBU DENNE AKTUALIZUJEME NA

WWW.ZAHRADNICTVOANTAL.SK

KONTAKT: 0907 765 665, 0915 521 961

Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- 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

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk

mobil: 0907 660 214
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Šafárikova 33
048 01 Rožňava

ICSÓ ÁRPÁD
MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN  KÚRENIE  VODA
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
gemersko@regionpress.sk

0907 887 322 Gemersko

LETÁKY
0907 887 322
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Vlastníctvo nebytových priestorov 
je upravené rovnako, ako vlastníc-
tvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z. 
o  vlastníctve bytov a  nebytových 
priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 

Nebytovým priestorom rozumieme 
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré 
sú určené na iné účely ako na bývanie, 
pričom je podstatné zdôrazniť, že neby-
tovým priestorom nie je príslušenstvo 
nebytového priestoru a  ani spoločné 
časti a  zariadenia domu ako napríklad 
chodby, schodiská a  podobne. Neby-
tovým priestorom sú najčastejšie kan-
celárske a  skladovacie priestory, alebo 
priestory ako predajne či prevádzkarne 
podnikov.

S  vlastníctvom nebytového priesto-
ru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu, 
spojené aj spoluvlastnícke podiely 
na  spoločných častiach a  zariadeniach 
stavby, v  ktorej je nebytový priestor 
umiestnený a veľmi často aj spoluvlast-
nícky podiel na pozemku, na ktorom je 
predmetná stavba postavená. Okrem 
toho k  vlastníctvu prináleží taktiež 
vlastníctvo príslušenstva nebytového 
priestoru.

Vlastníctvo k nebytovému priesto-
ru sa prevádza a nadobúda, okrem iné-
ho, na základe Zmluvy o prevode vlast-
níctva k  nebytovému priestoru. Okrem 
podstatných náležitostí zmluvy podľa 
Občianskeho zákonníka, musí takáto 
zmluva obsahovať aj iné podstatné ná-

ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia 
nebytového priestoru. To znamená, že je 
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor 
nachádza, teda vymedziť jeho umiest-
nenie adresou, súpisným číslo stavby, 
poschodím a číslom nebytového priesto-
ru, a  taktiež špecifikovať pozemok, na 
ktorom je stavba postavená. Ďalej je 
potrebné uviesť popis jeho príslušenstva 
a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto úda-
jov je potrebné vymedziť aj prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spomínaných 
spoločných častiach a spoločných zaria-
deniach, prislúchajúcich k nebytovému 
priestoru. Napokon je potrebné uviesť 
aj prípadný spoluvlastnícky podiel na 
pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako, 
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné 
k  zmluve priložiť pristúpenie k  zmluve 
o správe, resp. k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevi-
dovaní nedoplatkov predávajúceho ku 
dňu prevodu.

Zmluva v  dvoch vyhotoveniach je 
spolu s vyhlásením správcu, resp. pred-
sedu spoločenstva a dokladom o zapla-
tení správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníc-
keho práva do katastra nehnuteľností.

Vlastníctvo nebytových priestorov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.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

FRÉZOVANIE a
VANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> fréz kovanie
   komínov
> stroj stenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

stenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 15
 0905 279 418, Michal Hudá

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d h
od 7,00 hod do 17,00 hod

V

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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.

INZERCIA
0907 887 322
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Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..

22
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Lesy SR ako jediné na svete zabez-
pečujú plemenný chov plemena 
norika muránskeho. Kone z tohto 
chovu sú využívané najmä na prácu 
v lese.

„Dnešný človek si zvykol počítať 
konské sily pod kapotou. Myslím, že 
sa budeme musieť vrátiť k inému spô-
sobu, k rátaniu konských síl v našich 
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj 
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí-
me sa vrátiť k prameňom a skutočným 
hodnotám a k nim živá konská sila, 
ktorá sprevádza človeka po tisícročia, 
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi-
čovský, minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR.

„Kone z nášho chovu sú využíva-
né predovšetkým na prácu v lese. Do 
dnešného dňa sme odchovali celko-
vo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich 
zdravotnej starostlivosti, ale aj výcho-
ve a tréningu. Naše noriky sú unikátne 
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej príro-
de.“ Chov bol založený v roku 1950 na 
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský 
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 
1997 je chráneným chovom a génovou 
rezervou norika muránskeho.

„Do našich lesov potrebujeme viac 
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prí-
rode blízke hospodárenie v lesoch. Mu-
síme dať viac peňazí nielen do podpory 

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, 
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch 
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká 
práca na sedem dní v týždni. Musíme 
preto podporiť aj stredné školstvo.“ 
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mladé kone už od veku dvoch me-
siacov chodia na pastvu vzdialenú nie-
koľko kilometrov s prevýšením 100-300 
m. Od jedného roka až do dospelosti sú 
kone od mája do októbra na vonkajších 
pastvinách, kde sú celé obdobie vysta-
vené vonkajším poveternostným pod-
mienkam. Denne chodia za vzdialenou 
pastvou a v noci sú ustajnené v ohra-
dách bez prístreškov. Takéto náročné 
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga-
nizmu. To je dôležitým predpokladom 
pri ich využití pri práci v lese.

Zelené slovenské lesy 
potrebujú viac koní

» red
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VAŠE OVOCIE + NAŠA PRÁCA

Vedeli ste? 

Spracujeme 
takmer 

všetky sezónne 
plodiny!info@mustarenjablonov.sk 

0902 449 419
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15. júna 1919   
sa uskutočnil prvý prelet ponad Atlantický oceán (John Alcock a 
Arthur Whitten Brown na stroji Vickers Vimy).

Výročia a udalosti
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