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vykonáva KURZ ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI V ROŽŇAVE

s možnosťou RE-PAS cez ÚPSVaR ZADARMO
Bližšie info o kurze:

tel.: +421 2/222 006 00  •  e-mail: obchod@dug.sk

88
-0
06
7

88
-0
01
1

Registrovaný zhotoviteľ

Mierová 52
982 01 Tornaľa

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Kotly – plynové kondenzačné,
peletové, drevosplyňovacie 

Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia

– podlahové, radiátorové

Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS
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• pobyt medzi zvieratkami
   minifarmy
• kŕmenie a hladkanie ovečiek,
   zdrobnených králikov
• vozenie detí na poníkoch
• detské ihrisko

minifarmawattani

20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
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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
Rožòava

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBúcIA (28.710 domácností)
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV
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Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.
SKLENÁRSKE
PRÁCE
kuchynské zásteny, sprchové kú�,
kalené sklá, bezpečnostné sklá,
plexisklo, lexan, izolačné dvojsklá,
rámovanie obrazov, zrkadlá na mieru

Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873

všetkého
druhu
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Kompletná sada zimných kolies
LPG zdarma pri financovaní
Odklad splátok o 3 mesiace

Skladové vozidlá Dacia
Mimoriadna ponuka pre vás

Dacia odporúča  

Ponuka platí od 8. 9. do 27. 9. 2020 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ponuka kompletnej sady zimných kolies platí pre vybrané skladové vozidlá modelov Dacia Duster, 
Sandero a Dokker a platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Odklad splátok o 3 
mesiace znamená financovanie s odkladom 3 mesačných splátok, ktoré ponúka na vybraných produktoch značkové financovanie Dacia Finance. Ponuka LPG pri financovaní zdarma (platí pre model Sandero, Duster) predstavuje dodatočnú zľavu 400 € s DPH 
platnú pre motorizácie TCe 74kW/100 k S&S LPG v čase platnosti akcie len pri záväznej objednávke nového vozidla pri financovaní s Dacia Finance. Dacia Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, s.r.o. Dacia Duster: 
spotreba 4,1 – 6,1 (l/100 km), emisie CO2 108 – 140 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 94 – 125 (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.

www.dealerweb.skMENO ALEBO LOGO DÍLERA, ULICA, MESTO, TEL.: +420 123 456 789

Tel.: +421 918 957 263, e-mail: anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk

0907 887 322

INZERCIA

Vtipy 
týždňa

» Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

» - Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som ne-
mal dlhy, tak už nemám 
vôbec nič.

» Tešiť sa dá aj z maličkos-
tí. Napríklad z výplaty.

» Nikdy nespochybňuj 
vkus svojej ženy. Tiež si bol 
jej výber.

     » redakcia
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Nájdete nás pri čerpacej stanici Slovna�
z Rožňavy smer Brzotín (ulica Sedlová)

Objednávky na tel. 0915 381 770 

VOĽNÉ SYPANÉ PELETY

METROVICA VRECOVANÉ DREVO

49,90

38,00

/m3

65,00/m3

220,00
/t

230,00
/t

BRIKETY
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VRECOVANÉ DREVO
priemer od 1 cm do 10 cm

5,50/vrece

PALETOVÉ UKLADANÉ

85,00/m3

CELOROČNÝ PREDAJ

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

 

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

• opravíme
• vymeníme baterky
• urobíme nové
   aj s diaľkovým
   ovládaním

KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

www.kluce.flox.sk
0949 174 071
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0907 887 322

INZERCIA
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Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Laco Kulanga sa narodil 20. augusta 
1949, zomrel vo veku 71 rokov.

Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pra-
coval aj ako vlekár a údržbár, neskôr 
bol profesionálnym nosičom a nako-
niec zakotvil ako chatár. Najprv na Za-
mkovského chate, neskôr na Skalnatej, 
ktorú obnovil do dnešnej podoby. 

Najviac však Laco Kulanga vstú-
pil do povedomia ľudí ako vysokohor-
ský nosič a to prostredníctvom svojich 
unikátnych vynášok za ktoré mu „pri-
schol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatran-
ských nosičov.

Prvý raz si naložil na chrbát vy-
nášku už ako 19-ročný v roku 1968 a 
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského 
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.

Medzi vynášky, ktorými sa natrva-
lo zapísal do tatranského sveta nosičov, 
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na 
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho 
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55-
ku si na chrbát naložil symbolických 
155 kilogramov.

„Nenosím kvôli tomu, aby som no-
sil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe. 
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som 
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v 
jednom z rozhovorov.

Chlap, ktorému sa patrilo povedať 
- „rovný“.

Česť jeho pamiatke, 
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga 
navždy opustil svoje milované Tatry

» red
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

CALL CENTRUM

0918 607 897
0915 971 823
0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- zdravotné 
  asistentky sestry
  opatrovateľky /DE/
- klampiar, inštalatér
   zvárač  /DE/
- balenie čokolády 
   a kozmetiky / ČR
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby:  25.septembra 2020 o 10.00 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 26
na 2. poschodí, ul. Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  4.100 €   Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

2. 10. 2020 
piatok | 18:00 

RIMAVSKÉ  
BREZOVO  
Evanjelický kostol a. v.  
VOKÁLNY SÚBOR VOCAME
 GERLINDE SÄMANN soprán
 SIGRID HAUSEN mezzsosoprán
 PETRA NOSKAIOVÁ alt
 MICHAEL POPP fidula, harfa, santur,  
              ikliğ, dilruba, oud 
KASSIA, VON BINGEN,  
ŠKOLA NOTRE DAME,  
DE BRETAGNE 

3. 10. 2020 
sobota | 18:00 

OCHTINÁ 
Evanjelický kostol a. v.      
TOMASZ ŚLUSARCZYK baroková trúbka,  
                          trúbka piccolo
WACŁAW GOLONKA organ pozitív
ANONYMUS, PACHELBEL,  
CAZZATI, FROBERGER, KIRCHHOF, 
GROSSI, BRIXI, CLARCK, KUCHAŘ, 
HÄNDEL 

4. 10. 2020 nedeľa | 18:00 

ŠTÍTNIK    
Evanjelický kostol a. v. 
SOLAMENTE NATURALI 
MILOŠ VALENT umelecký vedúci / husle
 DAVIDE MAGGIONI tenor
 MICHAL PAĽKO spev, cimbal, šofar, 
 flauty, klarinet, šalmaj
 ĽUBA HABART husle
 PETER VRBINČÍK viola, spev
 KRISTÍNA CHALMOVSKÁ violončelo
 LUMÍR MACHEK kontrabas
 AGNESA FERIENČÍKOVÁ čembalo
 JÁN KRUŽLIAK perkusie 
Thesaurus 
SAGRI, RITTANGEL, KIRCHHAIN, 
CHASSIDIM, FRIEDE, GIT SHABES!, 
LOVY, MARSHITZ

5. 10. 2020 
pondelok | 18:00 

KOCEĽOVCE    
Evanjelický kostol a. v. 
COLLEGIUM WARTBERG 430
 JÁN KRIGOVSKÝ g violone, 
         umelecký vedúci
 EVA ŠUŠKOVÁ soprán
 DANIEL RUMLER husle, viola
 JAN ČIŽMÁŘ teorba, baroková gitara, 
                           colaccione 
 MAREK ČERMÁK organ
KRIGOVSKÝ, CONTI, SUSATO, SPEER, 
GABRIELI, HÄNDEL, STRADELLA, 
BÖRNER, KUBIČKA 

6. 10. 2020 | utorok | 18:00 

LUČENEC  
Radnica - Mestské múzeum
KOMORNÝ SÚBOR BAROCCO  
SEMPRE GIOVANE
 JAN SOUČEK hoboj
 GUSTÁV BELÁČEK basbarytón
 JIŘÍ LÁBUS recitácia
 VILMA CIBULKOVÁ recitácia
 VILÉM UDATNÝ recitácia
J. S. BACH / LUSTIG

Medzinárodný hudobný festival

na cestách II.
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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
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35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045

-23%

(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

-20%

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

Supercena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

Supercena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

Supercena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Na operáciu so smiechom
Profesionálna zdravotná klaunka Mariana Bódyová ako 
sestrička Bodka obvykle nevie trafiť do správnych dverí, 
a ak aj trafí, tak do zavretých. Výťah obsluhuje na „zavo-
lanie“ – tak, že naň naozaj zavolá a rozpráva sa s ním. 
Niekedy je dokonca presvedčená, že na sálu vedie leká-
rov a nie pacientov... Skrátka, sestrička Bodka je občas 
úplne „mimo“ a malí pacienti, ale aj ich rodičia idú puk-
núť od smiechu. Aj tak môže vyzerať cesta na operáciu.

„Program Na Operačnú Sálu (N.O.S.) je určený deťom čaka-
júcim na operačný zákrok, ako aj ich rodičom,“ vysvetľuje 
Mariana Bódyová. „Naším cieľom je malých pacientov odpú-
tať od bolesti, strachu či úzkosti a prostredníctvom humoru 
navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákro-
kom veľmi potrebná,“ dodáva Mariana.

Zdravotný klaun sa počas dopoludnia venuje každému die-
ťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a em-

patickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na 
pozitívnejšiu vlnu. V čase, keď dieťa zostáva na sále, sa 
klaun venuje jeho rodičom, ktorí majú často ešte väčší 
strach z operácie, než dieťa samotné. Po operácii je zdra-
votný klaun znova pri malom pacientovi, aby mu spríjemnil 
prebúdzanie.

O NLINEO NLINEKlaunská návšteva teraz aj 
Zdravotní klauni sú už �� rokov pravidelnou  
súčasťou detských oddelení nemocníc po celom 
Slovensku. Ak nemôžu byť v nemocnici, detskí 
pacienti sa s nimi môžu stretnúť cez videohovor, ktorý 
si môžu rezervovať na rezervacie.cervenynos.sk. 
Klaunská Návšteva Online je určená najmä hospitali-
zovaným deťom, ale aj deťom v dlhodobej domácej 
liečbe.

Podporte aktivity Červeného nosa a pošlite 
radosť a smiech deťom do nemocníc 

na www.cervenynos.sk.
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy
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Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka 
do konca apríla nasledujúceho 
roka. Posilnite počas chrípkovej 
sezóny obranyschopnosť svojho 
organizmu dopĺňaním vitamínov, 
pravidelným pohybom i dôklad-
ným umývaním rúk. Chrániť sa 
môžete aj včasným očkovaním.

Obranyschopnosť organizmu, vráta-
ne detského, možno počas chrípkovej 
sezóny podporiť zvýšeným príjmom 
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov 
zo skupiny B – komplexu. Získate ich 
konzumáciou dostatočného množstva 
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z 
nej druhy bohaté najmä na vitamín C, 
teda papriku, chren, citrusové ovocie, 
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia 
odborníci z Úradu verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže 
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj 

očkovaním. Podľa verejných hygieni-
kov ide o najúčinnejšiu prevenciu pro-
ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti 
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných 
protilátok proti vírusu chrípky ešte do 
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa pred-
pokladá v decembri. Keďže dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v tele 
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očko-
vaní, odborníci ho odporúčajú podstú-
piť v októbri alebo novembri s tým, že 
pred očkovaním by ste nemali pociťovať 
príznaky chrípky a prechladnutia. Vak-
cína vás chráni približne šesť mesiacov. 
„Vzhľadom na to, že zloženie očkova-
cích látok proti chrípke sa každoročne 
mení, očkovanie proti tomuto ochore-
niu je potrebné absolvovať každý rok,“ 
objasňujú odborníci. Očkovanie proti 
chrípke odporúčajú najmä rizikovým 
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so 
závažnými chronickými ochoreniami, 
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuni-
tou a zdravotnícki pracovníci.

Očkovanie proti chrípke 
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na 
otázku, či môže pomôcť očkovanie pro-
ti chrípke v prevencii proti ochoreniu 
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je 
vhodné, chráni pred chrípkou počas 
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by 
človek ochorel na infekciu vyvolanú 
koronavírusom, ďalšie ochorenie pre-
biehajúce súbežne, znamená vysoké 
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní 
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnos-

ti nášho organizmu môžeme nájsť aj v 
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných 
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj pod-
poria naše zdravie. Staviť môžeme, na 
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež 
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten 
jednak posilní imunitu a pomôže tiež 
organizmu bojovať s nachladnutím a 
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znáso-
bia, ak do čaju pridáte med a citrón.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.   
foto autor silviarita pixabay

Náš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo 
veľkosti orecha.  Očistite ho, nastrú-
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a 
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuť-
te medom a citrónovou šťavou. Med 
nepridávajte do horúceho nápoja, 
nechajte ho mierne vychladnúť, inak 
prídete o zdraviu prospešné látky.

Mesiac a niekoľko dní zostáva do 
zmeny letného času na zimný. 25. 
októbra 2020 čas zmeníme z 3:00 
na 2:00. A to malo byť naposledy, čo 
prestavujeme hodiny. Lenže...

Európska komisia sa nijako nehr-
nie do toho, aby prijala konečné roz-
hodnutie. Smernicu stále ešte musí 
schváliť Rada Európskej únie, ktorá sa 
k tomu takmer za rok a pol nedostala. 
Najskôr za to snáď aj mohli objektívne 
dôvody - do diania zasiahli európske 
voľby. Z Bruselu ale zaznievali signály, 
že až začne nová rada v decembri 2019 
fungovať, téma sa vráti na stôl a rýchlo 
sa vyrieši. To sa ale nikdy nestalo. Ne-
možno ale zvádzať všetko na korona-
vírus, ten predsa len udrel až na jar a 
táto otázka bola v tom čase na stole už 
dlhšie ako rok. Hoci si európske štáty 
zrušenie striedanie času odhlasovali, 
z nejakého dôvodu sa im o tom rokovať 
nechce. A nie je to len Rada Európskej 
únie, kto celú záležitosť zdržuje. Na sa-
motných členských štátoch totiž od sa-
mého začiatku je, aby si vybrali, ktorý 
zo sezónnych časov si chcú ponechať 
- či letný, alebo štandardný (niekedy 
nesprávne označovaný za zimný).

S výnimkou niekoľkých štátov, 
ako je napríklad Fínsko, ktoré chce zo-
stať pri štandardnom čase, však zatiaľ 
väčšina krajín prešľapuje na mieste a k 

rozhodnutiu má ďaleko. 
Ak človek vstáva ešte za tmy, čo 

by sa muv letnom čase v zime stávalo 
častejšie, jeho vnútorné hodiny viacero 
telesných procesov nezastavia a nie-
ktoré ďalšie naopak nespustia. Nejde 
pritom o žiadne nepreukázané teórie. 
Za objav molekulárneho mechanizmu 
hodín bola v roku 2017 udelená Nobelo-
va cena za fyziológiu a medicínu.

Krátkodobo nie je nesprávna syn-
chronizácia biologických hodín s den-
nou dobou nebezpečná, ale dlhodobo 
môže pôsobiť chronické problémy a je 
s ňou spojený výskyt mnohých civi-
lizačných chorôb. Medzi tie, ktoré sú 
preukázané výskumom, patrí obezita, 
cukrovka, nádorové ochorenia prsní-
ka a hrubého čreva, kardiovaskulárne 
poruchy, poruchy spánku a psychické 
poruchy, ako sú napríklad depresie. 

Blíži sa zimný čas
(a zjavne nie naposledy, ako sa sľubovalo)

» red

„Postoj chvíľa, taká si krásna…“   
znie výrok, ktorý ste prevdepo-
dobne v živote počuli mnohokrát. 
Goetheho Faust.  Slávny spisovateľ 
určite netušil, že tieto jeho slová 
vojdú doslova pod kožu. Napríklad 
autorovi nasledujúcej reportáže s 
dychberúcej Malej Fatry.

Stojím v tiesňave pod Mníchom, 
skalným útvarom po ľavej ruke, sme-
rom hore k záveru doliny. Klačiaca 
postava mnícha, akoby sa modliaca k 
horám. Pokračujúc chodníčkom popri 
- vraj riečke - Varínke, ktorá nedávno 
po veľkých lejakoch strhla so sebou 
takmer pol doliny až dolu do Terchovej, 
skalné bralá ponúkajú úžasné divadlo. 
Pre ľudí s určitou dávkou predstavivos-
ti sú zrazu nad nimi či pri nich aj mno-
hé ďalšie pozoruhodné skalné útvary 
ako Ťava, Päť furmanov, Krokodíl, Já-
nošíkova kolkáreň, Jánošíkova posteľ 
a Organy.

Dva smreky a kríž
Kráčam chodníčkom z tiesňavy Va-

rínky po úžasne rozvoňanej lúke a tu 
- malá drevená ohrada s krížom - po-
znáte - IN RI, lavičkou učupenou medzi 
dvomi smrekmi a napísanou výzvou, 
ktorá v pár riadkoch vykresľuje ten pra-
vý zmysel života.

“Zamysli sa človeče, na tomto mieste 

a ďakuj osudu, že ti umožnil tu pose-
dieť, odpočinúť. Pozeráš sa tu na več-
nosť hôr, v ktorej si ty iba malou epi-
zódou, no vždy vítanou, ak sa k horám 
budeš správať ako k darcom života.” 
takže, posedieť, podumať, snažiť sa 
zapamätať myšlienku. A poďme kráčať 
tým neskutočne nádherným svetom v 
rannom prízemknom opare zas o čosi 
vyššie. Ako v každodennom živote - 
stále kamsi vyššie. Za vrcholom, ktorý 
akoby sa nikdy nepriblížil a stále pri 
tom stál na jednom a tom istom mieste. 
Iba my sa pachtíme a čím viac zbytoč-
nej energie vynakladáme, tým ďalej 
ten vrchol je. Treba iba kráčať, pokorne 
kráčať a tešiť sa zo života. A poďakovať 
sa osudu.

Hľadáme vo svete to, 
čo nám ponúka domovina

» ib
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Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť 
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Oby-
čajní ľudia získali neobyčajnú príleži-
tosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vysta-
vili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť 
si závislosť na moci, peniazoch, pýche 
a sláve. 

Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis-
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor-
ka slovenského národa. Sú medzi nimi 
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. 
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí 
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. 
Namiesto mena sa začínajú oslovovať 
funkciou, učia sa používať majáky na au-
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až 
neobyčajnú nekompetentnosť. 

Majú okolo seba rôznych prikyvova-
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na-
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú 
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - 
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli 
v ostatných desaťročiach dosť. 

Verím v zázraky. Tak ako sa päť per-
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic-
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne-
závislosť na všetkých pokušeniach, ktoré 
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný 
diablom na púšti.

Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať 

roky budované peňazovody na rozkrá-
danie štátu. Mnohým mafiánom a oligar-
chom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď ne-
pomáhajú dohody cez peniaze, prichádza 
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé 
vyhrážky. 

Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán uro-
bil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi 
svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum 
a odvahu. Možno by sme im mali dávať 
aj spätné väzby a informácie z reálneho 
života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez 
ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť 
obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spo-
lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôve-
ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo 
svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý 
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER 
a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na 
kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych 
rokov. Toto je práca pre 
tvrdých chlapov, nie 
pre usmievavých mi-
nistrov s peknými 
rečami. Obyčajní a 
nezávislí musia byť aj 
tvrdí a nekompro-
misní. Držme 
im palce.

Obyčajní a nezávislí

» Ján Košturiak

V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 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
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

0907 887 322

INZERCIA
0907 887 322

» KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 0949 
505 827

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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 zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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pre vozidlá ŠKODA
staršie ako 5 rokov 
platí pri nákupe originálnych
dielcov za min. 150 €
výška zľavy na budúci nákup je 30 €
získanú zľavu môžete využiť do 31. 12. 2020

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

AUTO PARK BREZNO, s.r.o., Cesta osloboditel'ov 2419/21, 977 01 Brezno, tel.: 048 / 612 30 30, 0903 903 703, www.autoparkbr.sk 

Nevahájte a navštívte autorizovaný servis ŠKODA, kde vám naši profesionáli ochotne pomôžu 
s opravou alebo údržbou vášho vozidla ŠKODA.
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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