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Subjektívne a objektívne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou) 
má za sebou sto dní od nástupu do funk-
cie a začiatku plnenia si svojej hlavnej 
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delego-
vané spravovanie „vecí verejných“. 

Tento rok to však naša výkonná moc 
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlast-
ne, asi už počas nich, si členovia vlády 
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť 
katastrofu s menom pandémia na veľmi 
blízkom obzore, takpovediac hneď za hum-
nami. A to aj napriek nedisciplinovanosti 
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré 
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci 
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí 
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll 
pán Hyde  z novely škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886. 
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V 
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tra-
gédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.

Mieša sa nám subjektívno s objek-
tívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlast-
né „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A 
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“ 
nie sme schopní mať, ale preberáme tie 
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racio-
nality a poznania reality.

Je pravda, že mať vlastný názor aj 
v dnešných dobách je iba púho-púha 

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory 
konformné, teda, prispôsobené sa pre-
važujúcim či dominantným názorom, 
požiadavkám, normám, moci. A penia-
zom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ. 
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.

Kto ich nemá, má smolu. V takejto 
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako 
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát 
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto 
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca, 
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej 
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale 
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy 
stačia iba varovné a dobromyseľne znejú-
ce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž 
slová“, alebo im významovo podobné.

Takže sto dní vlády z môjho naozaj 
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo 
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu, 
na to, v akom stave vláda prevzala štát, 
štátnu kasu, mnohé inštitúcie. 
Lenže – mohlo by to byť aj 
lepšie. A na to lepšie asi ča-
káme všetci ako to povest-
né kura – veď viete na čo.

Uvidíme o ďalších 
sto dní – s pozdra-
vom a želaním v 
lepšie časy
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Rimavskej Sobote

0948 022 519 •  milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Anežka Lörinczová 
maklér

+421 917 887 105
roznava.reality911@gmail.com

Šafárikova 91, Rožňava
sídlo: Krivá 23, Košice   www.relity911.sk

HĽADÁTE alebo PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? KONTAKTUJTE NÁS, SME JEDNOTKA V REGIÓNE

Ponúkam
za výhodnú cenu
KOMPLETNÉ

ČISTENIE
 KOPANÝCH
 STUDNÍ

tel.0905 764 689
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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
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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
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Naši starí rodičia nemali tituly, ale 
boli múdri. Dnes stretávam množ-
stvo titulovaných ľudí, ktorí sú hlúpi. 

Kedysi získavali ľudia informácie 
všetkými zmyslami, učili sa prácou, 
mali skúsenosti a životnú múdrosť. Dnes 
mnohí zbierajú tituly a funkcie. Majú iba 
povrchné informácie z internetu, nauče-
né frázy a bezcenné tituly. 

Prečo si niekto kúpi titul magistra 
zo Skalice? To by som sa tam radšej išiel 
učiť vyrábať víno k pánovi Masarykovi. 

Na Slovensku študujú ročne tisíce ľudí 
sociálnu prácu. A sedia na úradoch. Nie-
ktorí z nich ešte sociálnej práci v teréne 
bránia. Šikanujú tam, kde treba pomáhať. 

Titul nedáva znalosti, múdrosť ani 
cit. Skôr naopak - mnohí sa nim snažia 
zamaskovať svoju nemohúcnosť. Zby-
točne. Kto je vinný za túto titulomániu? 
Študenti a ambície ich rodičov? Vyso-
ké školy, ktoré nedosahujú ani úroveň 
strednej školy? Firmy, ktoré predávajú 
diplomovky a tituly? Zamestnávatelia, 
pre ktorých je dôležitejší papier ako sku-
točné znalosti? Najväčšiu zodpovednosť 
za tento stav majú niektorí docenti a 
profesori - bez morálky a s titulmi, ktoré 
nikdy nemali získať. Práve medzi nimi 
je najviac plagiátorov a učia to aj svojich 

žiakov. Rektorská konferencia by nema-
la lobovať za peniaze od štátu, ktoré po-
tom oni takto nezodpovedne rozhadzu-
jú. Mala by vyčistiť školy - aj seba.

Keď som vyberal ľudí do práce, 
dával som si pozor na tých s krásnym 
životopisom, diplomami a certifikátmi. 
Radšej som zobral tých, ktorí používali 
zdravý rozum. Tí študovaní mi často 
vymenovali rôzne teórie a metódy, ale 
prakticky nevedeli vyriešiť takmer nič. 
Vedeli iba rozprávať. Poradil som im, 
aby išli do politiky. Tí druhí bývali po-
kornejší a vedeli sa popasovať s rôznymi 
problémami. 

To, že si ľudia zvolili človeka, ktorý 
si kupuje tituly, ženy a sám sa predáva 
oligarchom, je smutné. Oveľa smutnej-
šie je, že takýchto obchodníkov s titulmi 
a prázdnymi rečami je plné Slovensko. 
Naši predkovia tvr-
do pracovali, aby sa 
mali lepšie. Tieto fi-
gúrky pochopili, že 
sa môžu mať dobre 
aj bez práce. Ak sa to 
nezmení, lepšie ne-
bude.

Prázdne reči a hlavy

» Ján Košturiak
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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

HorMIx

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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Situácia na našich vodných nádržiach 
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdi-
lo to aj moje stretnutie s rybármi a ve-
dením Slovenského rybárskeho zväzu 
(SRZ) na Zemplínskej šírave. 

Rybári, ktorí sa desiatky rokov starajú 
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, ko-
senie a poriadok, sa postupne stávajú neže-
lanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a 
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné 
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale 
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach 
na Slovensku. 

Situácia sa podľa rybárov zhoršila 
odkedy začal Slovenský vodohospodársky 
podnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí 
vodných nádrží súkromným firmám a pod-
nikateľom. Niektoré verejné pláže a rybár-
ske miesta sa tak menia na privátne zóny, 
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú 
prístup k vode nielen rybárom, ale aj re-
kreantom a turistom. Predseda Mestskej 
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa 
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že 
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu 
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si 
vybudovali zvučné meno nielen na Sloven-
sku, ale aj v strednej Európe – napríklad 
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor, 
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského 
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoroč-
ne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej 
šírave.

Spolu s kolegom, poslancom NRSR 
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali 

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme 
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministro-
vi životného prostredia SR. Súčasný stav 
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné 
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo 
nové vedenie Slovenského vodohospodár-
skeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad 
SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a 
interné smernice SVP, aby sme do budúc-
nosti zabránili pochybným prenájmom 
pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa 
môjho názoru by mali byť o plánovaných 
prenájmoch dopredu informované všetky 
dotknuté organizácie, nielen obce, v kto-
rých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj 
Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblast-
né organizácie cestovného ruchu. 

Zároveň je neprípustné, aby rybárske 
organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú 
o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu 
doslova ignorované, a pritom sú uprednost-
ňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí 
menia verejné pláže na privátne zóny, v 
ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen 
rybárom, ale aj širokej verejnosti.

Rybárov vytláčajú z brehov vôd

» Milan Potocký 
Poslanec NRSR (FB)
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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
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Rožňava, Šafárikova 21
- budova VÚB banky
        0918 709 068

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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0907 887 322
Inzerát, ktorý predáva
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„Chôdza je jedným z najlepších 
spôsobov, ako sa dostať do ideálnej 
fyzickej aj psychickej formy“, tvrdí 
Írsky výskumník, neurológ Shane 
O‘Mara a vysvetľuje, ako prechádz-
ky ovplyvňujú svaly, obehový sys-
tém a naše mozgy. 

Podľa neho aj aj 5 000 krokov (pri-
bližne štyri kilometre) chôdze v prírode 
navyše od obvyklých pohybových pra-
covných činností môže mať pre našu 
kondíciu veľký význam.

O‘Mara hovorí, že hoci sa obvykle 
cítime nie v pohode, dokonca až zle či 
hrozne, úplne bez energie, na vyčerpa-
né telo i unavený mozog je jednoduchý 
liek. Prechádzka. Nemusí byť každý 
deň, aj štyri kilometre chôdze – asi ho-
dinka týždenne v prírode dokážu telo 
zásobiť potrebnou energiou na zvláda-
nie krízových stavov nášho fyzična či 
duševna. Jeho kniha „Šťastie z chôdze“ 
vyšla v marci 2020, pôvodné vydanie 
vyšlo v roku 2019 s názvom „Chvála 
chôdzi“ . Sám Shane  O‘Mara nachodí 
denne okolo 13000 krokov. A robil tak 
aj v čase najprísnejších protipandemic-
kých opatrení v Írsku.

Podľa neho existuje niekoľko veľ-
mi dobrých štúdií zo Spojených štátov, 
ktoré posudzujú počet prejdených kro-
kov denne. Ak kráčate denne menej ako 
5 000 krokov, máte sklon k sedavému 
životnému štýlu a máte vyššie riziko 
srdcových chorôb alebo metabolického 

syndrómu. Podľa štúdií by sa odporú-
čalo najmenej 7 500 krokov počas dňa. 
Vraj však tiež platí – doprajte si o 5 000 
krokov denne viac ako doteraz a ste na 
bezpečnej ceste.

Shane O’Mara. Shane je profesorom 
experimentálneho výskumu mozgu 
na Trinity College v Dubline. Tvrdí, že 
ľudské senzory fungujú najlepšie, keď 
sú v pohybe. Kráčanie má podľa neho 
mnohé výhody, ľudia, ktorí viac krá-
čajú trpia menej často depresiou, sú 
otvorenejší. Výhodou kráčania oproti 
ostatným cvičeniam je to, že je ľahko 
dostupné, je možné ho jednoducho 
zakomponovať do dennej rutiny a nič 
špeciálne k nemu netreba. 

Chôdza je najlepšia lekárnička

» red, zdroj – Der Spiegel

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   

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RôZNE / iné    

Občianska
riadková
inzercia

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.
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627

OSTRAVA 
ŠTETÍN

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 500 091
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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

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERCIA
0907 887 322

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Článok, ktorý vyšiel v tomto period-
iku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala 
pod názvom Škrtá sa všade, ale na 
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak 
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri 
dotáciách zatiaľ len bratislavského 
a  žilinského kraja. - Legitimizoval 
sa nezáujem o nezávislú kultúru... - 
Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

Dnes musím konštatovať, že sa 
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský 
samosprávny kraj predsa len našiel 
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru 
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ 
neviem, ale považujem však za dôležité 
na túto skutočnosť reagovať, napísala 
som v mene divadelníkov i iných akté-
rov obom županom list. Tu je:

„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadel-
ných tvorcov si považujem za povin-
nosť tak, ako sme sa za Klub nezá-
vislých divadelníkov na Vás obrátili 
listom, keď ste ohlásili zrušenie Brati-
slavskej regionálnej dotačnej schémy a 
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zarea-
govať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka 
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo. 

Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento  ďakova-
cí mail aj Vám.

Rada by som obom Vám nielen v 
mene nezávislých divadelníkov, ale v 
mene všetkých nezávislých i zriaďo-
vaných aktérov kultúry, poďakovala 

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spo-
ločnosti tým, že ste nenechali padnúť 
Vaše grantové schémy a umožnili ich 
pokračovania. Sme divadelníci a silne 
vnímame komunikačný kód. Pre nás 
ste týmto Vaším gestom prijali nezávis-
lú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu 
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.

Zostáva nám veriť, že teraz sa k to-
muto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“ 
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župa-
ni, verte, boli by sme im vďační.

Ešte raz ďakujem a verím, že týmto 
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú-
ry v spoločnosti len začína.“

A preto som vďačná regionálnym 
novinám, že tento list ako začiatok dia-
lógu o mieste nezávislej kultúry v kul-
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj 
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá 
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

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
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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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te neopakovat
r ovolenku 
v Tatrách

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

oblastné zastúpenie pre východný región

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 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 35%
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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 
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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