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Štítnická 46, Rožňava
jozefdoboddrevoseb@gmail.com

Ceny sú s DPH

0907 499 636 / 0944 206 915

AKCIA
JESEŇ
2020

SYPANÉ
BUKOVÉ

43 €
1prms

SMREKOVÉ

36 €
1prms

UKLADANÉ
BUKOVÉ

59 €
1prm

SMREKOVÉ

45 €
1prm

ODREZANÉ
KONCE

MIEŠANE

32 €
1prms

VRECOVÉ
OD

1,60 €
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V septembri
otvárame kurzy

pre deti  •  teenov  •  dospelých
individuálne  •  v mini skupinách  •  v skupinách

zábavné hodiny  •  pro� lektori 
stovky spokojných študentov

angličtina  •  nemčina
taliančina  •  slovenčina

0944 217 262
0944 031 279

office@eda-eda.sk
www.eda-eda.sk 

88
-0
07
6

VYHRAJ NOVÝ NOTEBOOK
Kúp si knihu za 2 €
a zapoj sa do súťaže.
1 kniha = 1 hlas do súťaže.
Súťaž trvá od 1. 9. 2020
do 30. 10. 2020.

Lenovo
IdeaPad3

SOCIÁLNY
ANTIKVARIÁT
široký výber kníh, hračiek, oblečenia a ďalších

vecí do domácnosti za symbolické ceny

Do daruprijmeme použitéoblečenie, hračkya knihy

OOK
Lenovo
ee PaPaaPad3d3

Šafárikova 14 , ROŽŇAVA
ozassolato@gmail.com // 0904 495 411

Po – Ut: 9 – 16 // Str: 10 – 18 // Štv – Pia: 9 – 16

88
-0
08
9

ŠPORT
BAZÁR
OTVORENÝ

REVÚCA, Tomášikova 17, otvorené 8.30 – 16.00

Ak máte veci, ktoré už nepotrebujete a mohli
by poslúžiť ešte iným, napr. korčule, lyže,
bicykel a pod., môžete ich priniesť na predaj,
prípadne si kúpiť niečo iné!
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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)

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
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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
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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

Rožňava, Šafárikova 21
- budova VÚB banky
        0918 709 068
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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

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Hľadáme nových kolegov do našej rodiny Crystal Call
Poradca na zákazníckej linke

Výberové pohovory budú 1. kolo telefonicky - zavoláme Vám,
2. kolo v Rožňave.

Základné informácie:
Miesto práce:  Rožňava, práca na hlavný pracovný pomer
  (poskytneme úvodné  školenie cca 3 týždne)
Náplň práce:  Prijímať telefonické hovory zákazníkov,
  Poskytovať odborné rady a informácie,
  Riešiť požiadavky a reklamácie,
  Vysvetľovať fakturáciu a položky vo faktúre,
  Plniť ďalšie úlohy podľa zadania,
  Zmennosť: 7,00-15,30, 8,00-16,30, 10,30-19,00
Ponúkame: Základná mzda brutto: 600 - 820 EUR/mes.
  Garantovaný ročný nárast mzdy o 4%, 
  Nemanuálnu prácu  v sede v klimatizovaných priestoroch, 
  Zamestnanecké výhody a bene�ty, mzdu vždy včas.
Požiadavky: komunikatívnosť, práca s PC, seriózny záujem,
  zodpovednosť, chuť učiť sa.

Kontakt - e-mail:    dominika.simkova@crystalcall.sk
Kontakt - telefón:    0910 - 359 426
Telefonicky kontaktovať:   (PO- PI, od 09,00 do 16,00 hod.)
Viac informácií na:   www.123pracuj.sk

Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:
Po-Pia: 8.30 - 17.00
So: 8.30 - 12.00

0948 290 720
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HREJIVÉ DOPLNKY PRE VÁŠ DOMOV
KOBERCE
KUSOVÉ KOBERCE
od 10,45 €/ks
METRÁŽNE -
BYTOVÉ KOBERCE
už od 5,49 €/m2

METRÁŽNE -
OBJEKTOVÁ KVALITA
už od 9,75 €/m2

REŽEME NA MIERU
S MOŽNOSŤOU OBŠITIA

           Dobšiná
0907 660 205

       peterskubik31@gmail.com
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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

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!
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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

61
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80948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

79
-2

36

Čistenie peria parou
šitie paplónov, vankúšov, perín, 

zavinovačiek, detských paplónikov
dopravu zaistíme  I  Mníšek nad hnilcom

0950 266 074

Bývate v byte, ktorý má už niekoľko de-
siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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• 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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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy

0907 887 322

INZERCIA
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
at

í o
d 

20
. 9

.

CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
at

í 1
. -

 4
. 1

0.

Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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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.

80
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Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor

» red

V SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
(SNM – MRK) v Prešove je od štvrt-
ka 24.septembra až do konca ok-
tóbra tohto roka pre návštevníkov 
sprístupnená výstava kresleného 
humoru Fedora Vica – Iľko Sova z 
Bajusova. 

Ide o výber z dlhodobého rusínske-
ho seriálu, ktorý autor začal pripravo-
vať pre  regionálne noviny vychádza-
júce v ukrajinskom jazyku v Prešove 
v roku 1974, potom, čo dostal zákaz 
publikovať svoje kresby v celoštátnej  
tlači. Veľká časť tvorby Fedora Vica, 
významného slovenského karikaturis-
tu rusínskeho pôvodou, ku ktorému sa 
aj hrdo hlási, sa týka práve charakte-
ru a mentality Rusínov na Slovensku. 
Podľa riaditeľky múzea Ľuby Kráľovej 
bol preto najvyšší čas na predstavenie 
jeho tvorby v Múzeu rusínskej kultúry. 
Navyše, po skončení výstavy je Fedor 
Vico pripravený  vystavované karika-
túry Múzeu rusínskej kultúry venovať.

Fedor Vico (1944) je rodákom zo Ša-
pinca na východnom Slovensku. Zák-
ladnú školu začal navštevovať v rusín-
skom prostredí pri Medzilaborciach, 
ale zhodou rôznych životných okolnos-
tí postupne aj v Prahe, Zvolene a Bra-
tislave. V Bratislave absolvoval roku 
1962 rezbárske oddelenie na Strednej 
škole umeleckého priemyslu. Už počas 
štúdií  publikoval v Roháči. Tu mu  v 

roku 1965 vychádza aj jeho zbojnícky 
seriál Dereš. Po vojenčine ho vedenie 
KZUP (Kultúneho zväzu ukrajinských 
pracujúcich) už ako známeho autora 
lákalo na miesto výtvarného redaktora 
mesačníka s názvom Družno vpered 
(Spoločne vpred), kde po návrate do 
Prešova koncom roku 1967 aj nastúpil. 
K 1. výročiu vstupu vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie pripravil do 
tlače obálku časopisu k tejto smutnej 
udalosti československých dejín, čoho 
výsledkom bolo jeho prepustenie z re-
dakcie a postupný zákaz publikačnej 
činnosti, ktorý trval dlhých 17 rokov. 
Fedor Vico však postupne ako autor 
komiksov dostal “zhora” milosť a začal 
kresliť práve aj pre týždenník Nové žyť-
ťa (Nový život), vychádzajúci v ukrajin-
skom jazyku. Seriál nazval  Iľko Sova 
z Bajusova, prvá kresba vyšla 1.mája 
1974. V roku 1984 bol serial zhora zasta-
vený. Jeho pokračovanie bolo možné až 
po roku 1989, dd roku 1992 Iľko Sova z 
Bajusova s malými prestávkami vychá-
dza dodnes...

FEDOR VICO – Iľko Sova z Bajusova

» red
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V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

S čím iným, možno neštandardným, 
ste sa počas svojho pracovného dňa 
stretávali?Odpovedá PharmDr. Pharm-
Dr. Eva Kissová  z lekárne  Lekáreň na 
Juhu v Rožňave.

  Táto nová situácia ma donútila zložiť 
si ružové okuliare a precitnúť do reality. V 
týchto ťažkých časoch nám nepomáhala 
atmosféra, ktorú vytvárali verejní  čini-
telia.  Na adresu lekárnikov nepovedali 
nič pozitívne,  ani jedno ďakujem. Oproti 
iným krajinám,  kde si vlády uvedomili 
rolu farmaceutov  počas krízy,  ich  prínos 
a verejne im poďakovali.  My  sme nestači-
li čudovať  útokom na nás.  Vyjadrovali sa 
opakovane do médií, že si robíme „biznis“ 
s rúškami a dezinfekciou. Provokovali tým 
verejnosť, čo dospelo doslova k strate  ľud-
skosti a tolerancie. Prežívali sme veľmi ne-
príjemné situácie, aké som za svoju 15-roč-
nú prax nezažila.  Nemali sme bohužiaľ 
ani dostatok liekov, bolo veľa  výpadkov a 
distribúcia liekov bola obmedzená. Tlak zo 
strany pacientov sa však neustále zvyšoval. 

Kto, respektíve čo vám najviac počas 
prvej vlny pandémie pomohlo? 

Riešili sme všetko operatívne, priebežne 
podľa situácií aké vznikali. Nevedeli sme 
čo prinesie ďalší deň,  každý deň sme boli 
vyčerpané a na dne svojich síl psychických 
aj fyzických. Myslím, že sme to napriek 
všetkému zvládli výborne a  som hrdá na 
svoje kolegyne, ktorým chcem aj týmto po-
ďakovať. Napriek tomu, že sme mali obavy 
z nákazy a aj o zdravie našich rodín, sme 
si plnili naše poslanie. Určite nám najviac 
pomohla kolegialita, vzájomná podpora, 
súdržnosť.

Francis  Fukuyama  svojho času na-
písal, že „Čokoľvek, čo ľudstvo pozná 
a nejako zvládne, zabudne.“ Myslíte si, 
že ľudstvo sa z pandémie  koronavíru-
su poučí? 

Myslím si, že ľudstvo je nepoučiteľné  a 
ďalšie krízové situácie nás určite čakajú. 
História je plná opakujúcich sa chýb ľud-
stva. Stačí sa pozrieť na nástup pravicové-
ho extrémizmu vo svete aj u nás a to prešlo 
od druhej svetovej vojny len 75 rokov...Ani 
pandémia koronavírusu, ktorá ukázala na 
veľké nedostatky v zdravotníctve, neviedla 
u nás k zásadnej zmene postoja politikov k 
problematike zdravotníctva. Len sa hasia 
akútne problémy bez vízie budúcnosti zdra-
votníctva. Naše zdravotníctvo pri súčasnej 
úrovni financovania  nezvláda ani normál-
nu situáciu nie to ešte krízové procesy a 
možné katastrofické scenáre v budúcnosti.

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak
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NADŠTANDARTNÝ PRÍJEM

3 - zmenná prevádzka

8 - hodinová zmena

Pondelok - Piatok

Živnosť: 

Zmluva:  

Práca v automobilovom priemysle - TRNAVA

8,50€ - 9€ / hod. 

7,50 € / hod. v čistom

0905 570 991

www.automotive-solution.sk

   ( 3,60 € / hod. brutto )

zabezpečenie výroby

nových vozidiel na hale:

zvarovňa, lakovňa a montáž

zabezpeč. UBYTOVANIE
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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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HĽADÁTE SERIÓZNU
PRÁCU? UBYTOVANIE a DOPRAVA 

hradené

0905 552 537   I   0915 971 823
0918 607 897   I   0917 650 018

Ponúkame výhodné platové podmienky
ČR - MONTÁŽNY PRACOVNÍK
              OPERÁTOR V PLASTOVEJ VÝROBE

DE - ZDRAVOTNÉ SESTRY 
             OPATROVATEĽKY I  BÁGRISTA PRI 
             DEMOLÁCIÁCH I INŠTALATÉR 
            /VODÁR, KURENÁR/
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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
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» Práca pondelok
    – piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 – 1700  €
    v hrubom + osobné
    ohodnotenie
» Dovoz do práce
    služobným autom
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 7640907 887 322

INZERCIA
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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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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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