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 Gemersko

Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá

AKCIA
169€

s DPH
1 tona

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Rožňava, Šafárikova 21
- budova VÚB banky
        0918 709 068
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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)

Astronomický začiatok leta je 21. 
júna. Je to svetelne najdlhší deň v 
roku. Letný slnovrat bol pre Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka, 
pretože naši predkovia si ctili Slnko 
ako zdroj života na Zemi. 

Letný slnovrat bol od nepamäti spre-
vádzaný obradmi motivovanými kultom 
Slnka a ohňa. Slávnosti letného slno-
vratu svojou veľkoleposťou a hlavne ko-
lektívnym charakterom boli u Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka. 

Základnou zložkou zvykov bol oheň, 
predovšetkým v podobe vatry, okolo kto-
rého spievali, tancovali a oheň preska-
kovali nielen mládežníci, ale aj dospelí - 
ženy a muži. Predstavu o klesaní Slnka z 
vrcholu nebeskej klenby vyjadrovali ko-
lesá spustené z vrchov do dolín. Na osla-
vu letného slnovratu sa kládli tzv. Jánske 
ohne (4 vatry sa rozložia na všetky sve-
tové strany - cez ne sa potom skáče a ten 
koho oheň nepopáli je duchovne čistý).

Oheň mal ochrannú funkciu - liečil 
choroby, odháňal škodlivé sily, chránil 
pred zlými démonmi.  

S vodou - protikladom ohňa - sa 
spájalo mnoho slnovratových zvykov 
a tradícií. Večer či v noci sa kúpe v po-
zemských vodách slnečné božstvo a kto 

sa umyje takouto vodou získa silu. Tieto 
kúpele majú aj očistné funkciu, chránia 
od rôznych neduhov. S tečúcou vodou a 
rosou súviseli zvyky zamerané na privo-
lanie dažďa, zabezpečenie zdravia ako aj 
otázky osobného života v blízkej budúc-
nosti. 

Forma a obsah tohto sviatku sa po-
čas stáročí v mnohom zmenili, mnoho sa 
toho stratilo vo víre času, ale veľa zvykov 
a tradícii našich pradedov sa podarilo za-
chrániť. Z meteorologického pohľadu je 
slnovrat alebo solstícium jeden z dvoch 
okamihov za rok, počas ktorých zdanli-
vá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 
je 90° resp. 270°. Dňom júnového slno-
vratu sa začína na severnej pologuli leto, 
na južnej pologuli zima. Termín „letný“ 
slnovrat síce prísne vzaté platí len pre 
severnú pologuľu, ale v astronómii sa 
tradične používa aj pre južnú.

A je to – prišlo leto

» red
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

» Kúpim starožitný porce-
lán, obrazy, hodiny, tkané 
plátno, vrecia, kroje, náby-
tok a iné 0905406662

»Kúpim tkané plátno vrecia 
kroje šatky sukne starožit-
nosti obrazy. 0909117320

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   

14 RôZNE / iné    

Akciová ponuka platí od 11. 5. do 30. 6. 2020. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Mimoriadne zvýhodnenie až 4 000 € platí pre skladové vozidlá Renault ZOE a platí len do vypredania skladových zásob. Ponuka  
3 odložených splátok a 0% navýšenia platí pri financovaní s Renault Finance. Reprezentatívny príklad financovania pre Renault CLIO Zen TCe 100: Financovaná hodnota 3 867,50 €, doba financovania 36 mesiacov, 1. – 3. mesačná splátka vo výške havarijného 
poistenia 25,73 €, 4. – 36. mesačná splátka s úrokom 0% p.a. a s havarijným poistením 142,89 €, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 0 €, predajná cena 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy 60 € , RPMN = 14,99 %. Celková čiastka, ktorú klient 
zaplatí 4 853,78 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault 
CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Mimoriadny bonus až 4 000 €
Odklad splátok o 3 mesiace
0% navýšenie

����������������� 

Jazdite hneď, plaťte neskôr
Skladové vozidlá Renault

MENO ALEBO LOGO DÍLERA, Ulica, Mesto
Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  918 957 263  anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky nariadil nasle-
dovné opatrenie, ktoré je stále plat-
né.

Všetkým osobám sa zakazuje až 
do odvolania vychádzať a pohybovať 
sa na verejnosti v priestoroch interié-
rov budov a v prostriedkoch verejnej 
dopravy bez prekrytia horných dýcha-
cích ciest (nos, ústa) ako je napríklad 
rúško, šál, šatka, a to s výnimkou detí 
do 3 rokov veku, osôb so závažnými po-
ruchami autistického spektra, vodičov 
verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzav-
retej kabíne oddelene od ostatného 
priestoru určeného na prepravu osôb,  
pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov (napr. asis-
tent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) 
v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, žiakov základnej školy v interiéri 
školy v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu, žiakov pri konaní prijíma-
cích skúšok, komisionálnych skúšok, 
jazykových skúšok, skúšok odbornej 
spôsobilosti na výkon povolania a pri 
ukončovaní výchovy a vzdelávania, 
poslucháčov pri konaní štátnych jazy-
kových skúšok, deti v interiéri mater-
skej školy a jaslí.

Výnimka tiež platí pre osoby pri 
výkone športu, fotografované osoby na 
čas nevyhnutný pre výkon procesu fo-

tografovania, osoby nevesty a ženícha 
pri svadbe, deti pristupujúce k prvé-
mu svätému prijímaniu, účinkujúcich 
pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu a výkonných 
umelcov pri podávaní umeleckého 
výkonu, osoby pri návšteve wellness 
a umelých kúpalísk, účastníkov zota-
vovacích podujatí pre deti a mládež, 
vrátane personálu, zamestnancov, vy-
konávajúcich prácu v spoločnom pra-
covnom priestore, ak sú od seba, alebo 
od iných osôb vzdialení minimálne 
dva metre, alebo pre zamestnanca, kto-
rý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a 
pohybovať sa na verejnosti v priesto-
roch exteriérov s prekrytím horných 
dýchacích ciest (nos, ústa) ako je na-
príklad rúško, šál, šatka pre osoby ne-
uvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ 
je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi 
nežijú v spoločnej domácnosti menšia 
ako dva metre.

Nezabúdajme na platné 
nariadenie o rúškach

» Zdroj – ÚVZ SR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

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

 

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!

24. júna 1942    
 vyhladili nacisti obec Ležáky.

25. júna 1741    
bola Mária Terézia v Bratislave korunova-
ná za uhorskú kráľovnú.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 887 322
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Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Občianska
riadková
inzercia
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

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

o
r

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

Sm
útočná spom

ienka

 

D
ňa 28. decem

bra uplynie rok,

čo nás navždy opustil

náš m
ilovaný m

anžel,

otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z R
ožňavy.

S láskou a úctou spom
ínajú m

anželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra M
onika s rodinou a svokra.

.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

WWW.REGIONPRESS.SK
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Ide o chránené areály Vinište, Mos-
tová, Bradlo, Nesvadské piesky a 
Jurský chlm. Všetko sú to územia 
európskeho významu.

„Je najvyšší čas zabezpečiť plnú 
právnu ochranu našich najcennejších 
území a vzácnych biotopov a druhov 
európskeho i národného významu. Vy-
hlásením chránených areálov si minis-
terstvo splní aj požiadavky Európskej 
komisie,“ povedal Ján Budaj, minister 
životného prostredia.

Chránený areál Vinište v okrese 
Topoľčany má výmeru 5,8 hektára a 
platí v ňom tretí stupeň ochrany. Do-
mov tu majú predovšetkým biotopy 
európskeho významu - suché a deal-
pínske travinnobylinné porasty a po-
rasty borievky obyčajnej, ktorá v tejto 
lokalite vytvára samostatný a veľmi 
charakteristický biotop.

Chránený areál Bradlo v okrese 
Revúca je zaujímavý podzemnými 
priestormi s piatym stupňom ochrany. 
Ide o jednu z najväčších v súčasnosti 
známych reprodukčných kolónií lie-
tavca sťahovavého na Slovensku. 

Ďalšie chránené areály sa nachá-
dzajú na južnom Slovensku a patria 
do Panónskeho biogeografického re-
giónu. Prvým je chránený areál Ne-
svadské piesky v okrese Komárno.Je 
v druhom a v treťom stupni ochrany a 

predmetom ochrany sú tu suchomilné 
travinno-bylinné porasty na vápnitých 
pieskoch a Panónske travinno-bylinné 
porasty na pieskoch. 

Chránený areál Jurský chlm v 
okrese Komárno a Nové Zámky má roz-
lohu 103 hektárov a platí tu tretí stupeň 
ochrany vzácneho biotopu európskeho 
významu - vnútrozemské slaniská a 
slané lúky a biotopu panónskych tra-
vinno-bylinných porastov na spraši, 
ktoré sa v súčasnosti vyskytujú iba 
veľmi vzácne. Vnútrozemské slaniská 
a slané lúky sú predmetom ochrany 
chráneného areálu Mostová v okrese 
Komárno v ktorom platí tretí a štvrtý 
stupeň ochrany.

Na Slovensku máme celkovo 642 
území európskeho významu, ktoré 
ministerstvo životného prostredia po-
stupne vyhlasuje za chránené územia 
národnej sústavy chránených území. 

Na Slovensku pribudne päť nových 
chránených areálov

» red

„Mám 35 rok a nevidím na jedno oko. 
Vyrastal som v detskom domove, ži-
jem sám. Nikto ma nechce zamest-
nať. Beriem len príspevok v hmotnej 
núdzi. Mám nárok ešte na nejakú 
podporu? Na koho sa mám obrátiť?“

Dobrý deň, ak príjem občana nedo-
sahuje aktuálne platnú výšku životné-
ho minima, vzniká nárok na čerpanie 
sociálnych dávok v hmotnej núdzi od 
štátu. Zákon jasne definuje, v akých 
okolnostiach sa musí občan nachá-
dzať, aby mu bola poskytnutá finanč-
ná podpora. Hmotná núdza sa zisťuje 
posudzovaním príjmu, majetku a mož-
nosti uplatnenia nároku.

Ako uvádzate, vám nárok na fi-
nančnú podporu, rozhodnutím Úradu 
práce vznikol. Ste teda poberateľom 
dávky hmotnej núdze.

V súvislosti s uvedeným a so situ-
áciou, v akej sa nachádzate, by bolo 
vhodné opätovne sa obrátiť na prísluš-
ný ÚPSVaR, za účelom posúdenia žia-
dosti o príspevok na bývanie, ktorý je 
určený na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s bývaním. 

Čo sa týka zdravotného postihnu-
tia, v súčinnosti so všeobecným leká-
rom a následne lekárom špecialistom 
odporúčam zvážiť podanie žiadosti o 
posúdenie zdravotného stavu, na účely 
štátnych sociálnych dávok . V prípa-
de uznania miery funkčnej poruchy 
a stupňa zdravotného postihnutia,  je 

možné žiadať o kompenzáciu. Je urče-
ná  na zmiernenie alebo prekonanie 
sociálneho dôsledku ŤZP,  formou po-
skytovania peňažného príspevku na 
kompenzáciu alebo poskytovaním so-
ciálnych služieb.

Osobe, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 
Je určená na čiastočnú úhradu mimo-
riadnych výdavkov člena domácnosti, 
ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie ne-
vyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutného vybavenia domácnosti 
a mimoriadnych liečebných nákladov.

O poskytnutí  dávky rozhoduje 
obec/mesto, v ktorej má člen domác-
nosti, ktorému sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Vo vašom 
prípade je teda možnosť obrátiť sa aj na 
nich.

Zostal niekde mimo „systému“

» Mgr. Emília Psárová
Centrum konkrétnej pomoci Femina
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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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Život na Slovensku sa delí na na 
život vo veľkomestách a život v re-
giónoch. To, že neraz ide o dva od-
lišné svety, sa asi presvedčil každý, 
kto vyskúšal obidve možnosti. 

Nedostatočná infraštruktúra, 
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Ne-
dostatok pracovných príležitostí, eko-
nomická a sociálna chudoba, málo 
vzdelaných ľudí. Ešte stále sa však v 
chudobných regiónoch nájde mnoho 
ľudí, ktorí pracovať chcú, len nemajú 
kde, a čakajú na reálnu pomoc od štátu. 
Okrem zjazdných ciest však nejednému 
regiónu donedávna chýbalo aj čosi ďal-
šie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkon-
nosť v jednej zo športových disciplín - v 
lezení. No nie v tom zvislom po lane, ale 
v inom, vodorovnom. Mnohí to už vraj 
vyskúšali, údajne sa to dá a sú z toho aj 
výsledky. Nuž, v tejto disciplíne boli nie-
ktoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky, 
„rodinné firmy“

Oligarchické praktiky pocítili aj regió-
ny... a dosť výrazne. Nielen štýlom poli-
tikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol 
obyvateľom častokrát viac na škodu než 
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemník-
mi“ miestnych mocenských bojov, ale 
aj trafikami na dosadzovanie „našich 
ľudí“ do všetkých možných sfér, komisií, 

výborov atď. Na štýl „rodinných firiem.“ 
Nerieši sa odbornosť, princípy, ale úplne 
„jednoduchá vec“- kto je koho známy. 

Pravidlá regiónu
Región je neraz „štát v štáte“ a má 

svoje starým socialistickým systémom 
stanovené pravidlá. Pravidlo politickej 
linky, pravidlo záujmovej skupiny, pra-
vidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy, 
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaru-
čená, kontakty to istia. Takto „jednodu-
cho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti
Ak chcete ostať bývať v regióne, mu-

síte sa postupne zbaviť niektorých ide-
álov, ktoré ste počas detstva, respektíve 
školských čias, nadobudli. Čakáte kom-
petentný prístup, riešenie vecí? Zabud-
nite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa 
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípa-
de „na každom kroku.“ Pre mnohých je 
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú 
echt pozor, aby robili zle len tým ostat-
ným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach 
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vy-
zerali ako ctení občania štátu. 

Etika a Don Quijote...
Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé 

regióny. Akákoľvek snaha o poukazo-
vanie na netransparentnosť, nekorekt-
nosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej 
- ktorej oblasti je často len takým Don 

Quijote - ovským pokusom, až na drob-
né úspechy, aj to len v oblastiach, kde 
nejde o väčšie peniaze. Etika ako taká 
sa spomína nanajvýš na základných a 
stredných školách na hodinách etickej 
výchovy.

Kto chce s vlkmi žiť
Bývať v regióne je dobrodružstvo. 

Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im 
podarí presadiť aj slušnosť. No takých 
prípadov je neporovnateľne menej než 
tých opačných. Región je jednoducho 

„štát v štáte,“ kde platia vlastné pra-
vidlá a zákony, často odlišné od tých ce-
loštátnych. Buď sa s tým zmierite, alebo 
sa presťahujete inam, buď hlasno rebe-
lujete, alebo rebelujete potichu. No už aj 
naši predkovia tvrdili - „kto chce s vlkmi 
žiť, musí s nimi vyť“.

Srdeční ľudia a pekná príroda
Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu 

ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu 
pekná príroda. 

Andrea Vörösová  (redakčne krátené)

ilustračné foto

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

34
-0

09
5

Mzda od 5€ do 6€

STAVIAME VÁŠ SVET
STAVEBNÁ FIRMA

TOBI

+421 915 777 999
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