
GE20-40 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 28 710 domácností 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Č. 40 / 2. OKTÓBER 2020 / 24. ROČNÍK

88
-0
09
2

NA JKVALITNE JŠÍ NÁBY TOK V OKRESE

VÝHRADNÝ

DISTRIBÚTOR

PRE CELÝ 

GEMER
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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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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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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu ROŽŇAVA

www.blackpatrol.eu
0911 700 808, 350 € mes./brutto

polovičný úväzok
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MY OSLAVUJEME, 
VY DOSTANETE DARČEK!

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou* 
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje, 
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk, 
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na DVP na prevádzky

v Rimavskej Sobote

0948 356 675

3,333 € brutto/hodina
Nástup ihneď!

3. októbra 1789  
vyhlásil George Washington prvý Deň 
vďakyvzdania.

Výročia a udalosti 4. októbra 1865  
začala vo Viedni premávať prvá konská 
električka.

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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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ
OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091 podľa  ustanovení  § 281 až  § 288
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje

1. opakovanú obchodnú verejnú súťaž  č. 1/2020 na prevod vlastníctva novovytvorených
parciel za účelom výstavby rodinných domov na bývanie v k.ú. Starňa v súlade s územným

plánom mesta, a to jednotlivo: 

za požadovanú minimálnu cenu: 10,00 €/m2

2. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2020 na prevod vlastníctva pozemku na parcele  KN-C
č. 1168/55 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV

č. 1553, v k. ú. Tornaľa, okres Revúca
za požadovanú minimálnu cenu: 5,00 €/m2

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV: 30. 10. 2020 DO 15:00 HOD.

Podmienky obchodných verejných súťaží sú k dispozícii v oznámeniach zverejnených na
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta: www.mestotornala.sk

Bližšie informácie na tel. č. 047/55 11 113

• KN-C č. 393/8  o výmere 1254 m2 • KN-C č. 393/18 o výmere 999 m2  
• KN-C č. 393/14 o výmere 1094 m2 • KN-C č. 393/17 o výmere 999 m2
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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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

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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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 

Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak

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
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LUBENÍK 
TOMÁŠIKOVA 2/208
TEL.: 0911 919 400

PREDÁM /
PRENAJMEM
BUDOVU

Dobrý nápad na biznis, ale chýba priestor? plocha
na prenájom123 m2

CENA
ZA NÁJOM

200,-
€/mes.
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V prípade, ak máte podozrenie na vý-
skyt ochorenia COVID-19 ( koronaví-
rusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako 
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha-
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdra-
viotníctva odporúča nasledujúci po-
stup.

V prvom rade výlučne telefonicky 
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká-
ra alebo operačné stredisko a infor-
mujte ich o svojom zdravotnom stave. 
Nechoďte priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice 
z dôvodu možného šírenia nákazy, 
následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

Každý, kto má príznaky alebo po-
dozrenie na ochorenie, môže požiadať 
o vyšetrenie formou elektronického 
formuláru. 

Ak prichádzate na Slovensko a 
niekedy počas posledných 14-dní pred 
príchodom ste navštívili krajínu ne-
nachádzajúcu sa na zozname menej 
rizikových krajín, musíte sa  okamžite 
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť 
svoj návrat na Slovensko Regionálne-
mu úradu verejného zdravotníctva a 
najskôr v piaty deň od príchodu ab-
solvovať test na ochorenie COVID19. 
Povinné testy na ochorenie COVID-19, 
t.j. testy po návrate z rizikových krajín, 
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o 
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné 
laboratóriá.

Objednanie na opakované testy (re-
testy) na COVID-19 je potrebné dohod-
núť s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva.

Mobilné odbery pre imobilných 
pacientov budú vykonané v domácom 
prostredí pacienta. Je potrebné o ne po-
žiadať. 

Pred vyšetrením na COVID-19 (vý-
ter z hrdla a nosa) je potrebné dodr-
žať tieto zásady - príďte nalačno a bez 
predchádzajúceho použitia kloktadiel, 
zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, 
pred výterom nefajčite. Pred výterom 
si úplne vyprázdnite nos a vykašlite 
sa. V prípade smädu je povolené pitie 
nechladenej čistej vody. Na odberové 
miesto je potrebné prísť osobným vo-
zidlom. Test na COVID-19 a následná 
karanténa je povinná pre všetkých pa-
sažierov vo vozidle.

V súčasnosti sú zriadené a fungujú 
odberové miesta vo všetkých krajských 
mestách.

Ako postupovať v prípade ochorenia 

» Zdroj: MZ SR

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
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MINI PRÁCEMINI PRÁCEMINI PRÁCE

Tel.: 0907 070 009, 0915 464 222

> terénne úpravy - pozemku, záhrad
> prípravné stavebné práce
> drenáž a odvodnenie pozemku
> výkopy jazierok, inžinierskych sietí,
     základov pre plot, oporný múr,
     prípravné práce súvisiace pre

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

vodovod a kanalizácie

TORNAĽA
a okolie
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NAJVIAC PEŇAZÍ 
ZA 

NAJNIŽŠÍ ÚROK

1,5%na týždeň

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
stukoviny,  múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ WWW SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Hubert de Luxe   5.10-11.10 3,79 € SK 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Banány    5.10-11.10 0,75 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Nutella    5.10-11.10 3,99 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kuracie prsé rezne  5.10-11.10 9,99 € * 1

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kelt 1,5L    5.10-11.10 0,95 € SK 10
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gouda syr    5.10-11.10 1,19 € * 13

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gel na pranie-OMO 5.10-11.10 9,99 € * 1

Nutella  

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

075

-41%
kg

1.29

Banány

CHLADENÉ

• var�ý typ B – pr�lohové 179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)

• bez kost�, v celku
499

-16%
cena za 1 kg

5.99

CHLADENÉ

319

-40%
cena za 1 kg

5.39
Kuracie prsné rezne

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

013

-31%

(100 g = 0,33)

40 g

0.19

  
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

• jemne sýtená/sýtená

 

-31%
40 g40 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 5. 10. 
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379

-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

Hubert de Luxe
• doux/rosé

Gél  
na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke  

aj Prášok  
na pranie  
7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10/ 
1 l = 2,00)

5 l

-40%
cena za 1 kg

Camembert   
• 4 kusy 299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

299

12 x 100 g

(1 kg = 2,49)

1 200 g

CHLADENÉ

539

-29%

(1 l = 7,70)

0,7 l

7.69*

Kelt 10°   
• svetlé výčapné pivo

095

-31%

(1 l = 0,63)

1,5 l

1.39

Gouda
• st�úhaná119

-25%

(100 g = 0,60)

200 g

1.59

zrejúca 

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
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Bratislava • MZDA od 1.000€ • zabezpečené UBYTOVANIE • Školíme na VZV ZDARMA

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal

pre Vodičov VZV
nástupný BONUS 200€

V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red

75
-4

1
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Ľudí s ochorením na koronavírus 
na Slovensku každým dňom pri-
búda. Odborníci neustále zdôraz-
ňujú, že v tomto prípade zohráva 
dôležitú úlohu dobrá imunita.

Obranyschopnosť organizmu môžete 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov 
A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny 
B – komplexu. Získate ich konzumá-
ciou dostatočného množstva čerstvej 
zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. 
Zabúdať by ste nemali ani na doplnenie 
prvkov ako sú zinok (Zn), meď (Cu) a se-
lén (Se). Potrebné je však zvýšiť aj obsah 
vitamínu D, ktorý nám okrem slnka ve-
dia poskytnúť aj morské ryby, vajcia či 
mliečne výrobky.

Jablká jedzte každý deň
Prísun veľmi prospešných vitamínov 

si zabezpečíte každodennou konzumá-
ciou jabĺk. Obsahujú vitamín A, B1, B2, 
B6, B12, C, E, K, kyselinu pantoténovú, 
niacín, biotín, kyselinu listovú a cholín, 
pričom prevažná časť týchto vitamínov 
sa nachádza najmä v šupke. Mimoriad-
ne bohaté sú jablká nielen na vitamíny, 
ale aj stopové prvky. Majú vysoký obsah 
draslíka a obsahujú až 30 % vlákniny.

Kapusta je liek
Kapusta obsahuje obrovské množ-

stvo vitamínu C, provitamín vitamínu 
A a vitamíny E, K, B1, B2. Okrem toho 
je plná minerálov ako vápnik, horčík, 
železo. Bohatá je tiež na soli kyseliny 
fosforečnej, glykozidy a enzýmy. Obsa-
huje aj vlákninu, ktorá pomáha správ-
nemu fungovaniu čriev. Za najzdravšiu 
je pritom považovaná kvasená kapusta. 
Baktérie kyseliny mliečnej, ktoré vzni-
kajú pri kvasení podporujú látkovú 
premenu, zlepšujú črevnú flóru, a tým 
zvyšujú odolnosť imunitného systému 
proti vírusom či infekciám.

Paprika upevní zdravie
Paprika obsahuje najmä vitamíny B, 

C a K a tiež minerálne látky, ako je váp-
nik, draslík, železo a horčík. Vitamínu 
C je v nej dokonca viac ako v citrónoch.

Ryby aspoň dvakrát do týždňa
Ryby by sme si mali podľa odborní-

kov zaradiť na náš jedálny lístok aspoň 
dvakrát do týždňa, pretože sú bohatým 
zdrojom vitamínov A a D. Vitamín D sa 
nachádza najmä v morských rybách 
a vitamín A obsahujú aj sladkovod-
né ryby, pričom najviac úhor, kapor a 
pstruh. Ryby sú však aj významným 
zdrojom minerálnych látok.

Hliva ustricovitá podporí imunitu
Táto drevokazná huba zohráva dôle-

žitú úlohu pri podpore našej imunity. 
Obsahuje vitamíny skupiny B, C, D a K. 
No nájdeme v nej aj nenasýtené mastné 
kyseliny, steroly, proteíny a vlákninu. 
Bohatá je tiež na stopové prvky selén, 
železo, zinok, meď, sodík, chróm a jód. 
Najvýznamnejšími látkami v nej obsiah-
nuté sú betaglukány.

Bylinkové čaje
Doplniť dôležité vitamíny a podporiť 

imunitu pomôžu tiež bylinkové čaje, 
ktoré si môžete prisladiť lyžičkou medu. 
Siahnuť by ste mali v tomto období 
najmä po rakytníku či šípkach, ktoré 
sú vyzbrojené veľkým množstvom vita-
mínu C. Zabudnúť však netreba ani na 

echinaceu.

Pohyb a pobyt 
na čerstvom vzduchu

Podľa odborníkov je nutné dbať aj 
na pitný režim a piť pravidelne. Okrem 
čistej vody sa hodí striedať tiež rôzne mi-
nerálky a bylinkové čaje. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Vhodné 
je chodiť na krátke prechádzky, beh, 
či cyklistiku, ale rozhodne nie na frek-
ventované miesta. Imunitu podporíte aj 
dostatkom spánku a otužovaním.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Myslite na dostatočný príjem vitamínov

Podporou imunity proti koronavírusu

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Doprajte si čerstvú zeleninu a ovocie.                                    autor foto b1-foto pixabay

Prišlo nám do redakcie viacero korekt-
ných mailov, v ktorých čitatelia prosili 
o to, aby sme s pomocou regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva vy-
svetlili, prečo je v tom - ktorom meste 
viac nákaz, ako v inom.

Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že 
v súčasnej situácii by bolo z našej stra-
ny mediálne nezodpovedné zaťažovať 
pracovníkov úradov verejného zdravia 
akýmikoľvek otázkami, majú svojej 
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich 
vedeckých, technických i ľudských 
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby 
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz 
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát 
takto verejne poďakovať a ďalej s obdi-
vom sledovať ich prácu. REGIONPRESS 
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré 
aktívne zverejňujú relevantné infor-
mácie o ochrane zdravia z pohľadu au-
toritatívnych inštitúcií, ale nechávajú 
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz 
robiť treba najviac.

Príčin, prečo je v niektorých mes-
tách nákazovosť väčšia ako v iných, 
je veľa. V prvom rade je to geografická 
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzit-
né, alebo dokonca pohraničné, svoju 
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších 
fabrík v regióne, mobilita pracovnej 
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej 
starostlivosti.

Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa 
začína prejavovať ako symptomatic-
ký - všetci vieme o tom, aká dôležitá je 
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolu-
patričnosť. Máme však na Slovensku 
politické trendy a ich zástancov, ktorí 
odmietajú prevenciu napríklad v podo-
be rúšok. Je preto logické, že tam, kde je 
zastúpenie priaznivcov takýchto posto-
jov vyššie, je znížená miera prevencie, 
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.

Je zrejme načase, aby sa zverejnila 
aj takáto porovnávacia štatistika.

Nám z redakcie nezostáva nič iné, 
ako apelovať na zodpovednosť, em-
patiu a pri istej miere osobnej pokory 
aj za cenu zníženia svojho osobného 
štandardu na ohľaduplnosť voči svoj-
mu okoliu aj tým, že využijeme všetky 
dostupné prostriedky bežnej prevencie 
pred šírením nákazy.

Prečo je 
v našom meste toľko nakazených?

» red

Slovenská ekonomika by mala v 
tomto roku klesnúť o 6,7 percent, 
ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 
percenta. 

Pozitívom je aj odolnosť trhu prá-
ce oproti pôvodným predpokladom. 
Prejaví sa to aj na spotrebe domácnos-
tí, ktorá sa zníži len mierne. V druhej 
polovici roka sa ekonomická aktivita 
sčasti obnoví najmä vďaka exportne 
orientovanému priemyslu. V roku 2021 
bude oživenie pokračovať a rast HDP 
dosiahne 5,5 percenta. Rizikom vývoja 
je najmä opätovné rozšírenie nákazy a 
obmedzenie ekonomickej aktivity. V 
strednodobom horizonte by ekonomi-
ku naopak mohli podporiť investície z 
fondu pre obnovu EÚ.

Slovenská ekonomika klesne v 
roku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percen-
ta. Silný prepad ekonomiky v prvom 
polroku bol výsledkom slabého domá-
ceho aj zahraničného dopytu. Aktivita 
dosiahla dno v priebehu druhého štvrť-
roka, keď pokles priemyselnej produk-
cie dosiahol historické hodnoty. Výkon 
ekonomiky však môže byť lepší, než 
naznačovali predchádzajúce prognó-
zy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší 
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby 
domácností a maloobchodných tržieb. 
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie za-
hraničného dopytu, čo podporilo slo-

venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v dru-

hom polroku k čiastočnému oživeniu 
ekonomiky. Po veľkom prepade sa 
obnoví najmä produkcia automobilov. 
Údaje o spotrebe elektriny a o počte 
najazdených kilometrov nákladnou 
dopravou do leta zmazali straty, čo 
naznačuje zotavenie aj ďalších odvetví 
priemyslu. Rast tržieb z eKasy odráža 
vyššiu spotrebu domácností. Letná se-
zóna pomôže reštauráciám a sektoru 
ubytovania, no kongresový turizmus 
bude stále zaostávať. Dynamika in-
vestícií bude pre rastúcu neistotu o vý-
voji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví 
aj do slabých výkonov v stavebníctve.

Po menšom prepade ekonomiky 
bude aj oživenie aktivity v 2021 mier-
nejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zo-
tavovať sa bude spotreba domácností 
aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude 
ešte značne podchladená s množstvom 
nevyužitých kapacít. Vo verejných fi-
nanciách predpokladáme znižovanie 
štrukturálneho deficitu o 0,5percenta 
HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne 
prispeje k stlmeniu ekonomického ras-
tu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 per-
centa. Tvorbu investícií a HDP podporí 
na konci horizontu prognózy dočerpá-
vanie EÚ fondov.

Makroekonomická prognóza 
je lepšia, ako sa očakávalo

» Zdroj: MF SR
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V súvislosti so začiatkom školského 
roka a s aktuálnou pandemickou 
situáciou najmä rodičov zaujíma, 
ako majú postupovať pri prípad-
ných žiadostiach o dávky ošetrov-
né (OČR), či môžu zostať s dieťaťom 
doma a čerpať dávku OČR z vlastné-
ho rozhodnutia (bez potvrdenia le-
kára), ak majú obavy, že sa ich dieťa 
v škôlke alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže 
od septembra svojvoľne nechať dieťa 
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko 
by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, 
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 
9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie 
ministra školstva. Nárok na pandemic-
ké OČR preto majú iba tie oprávnené 
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 ro-
kov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých trieda bola uzatvorená riadi-
teľom školy v súlade s pripravovaným 
rozhodnutím ministra školstva. Ak 
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré 
dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktoré-
mu sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav 
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil po-
trebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 má 
nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 

nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, 
ktoré navštevujú materskú školu. Pod-
ľa novely zákona o sociálnom poistení 
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa, 
ktoré navštevuje materskú školu, nárok 
na pandemické ošetrovné už iba v prí-
pade, ak materskú školu uzatvorili na 
základe rozhodnutia príslušného orgá-
nu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko 
platila po 1. septembri 2020, už nie je 
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa 
rodič rozhodne nedať dieťa do mater-
skej školy pre obavy z koronavírusu. 
Nárok na pandemickú OČR však budú 
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú 
škôlky/školy alebo ich konkrétne trie-
dy uzatvorené na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu.

Vyplýva to z novely zákona o soci-
álnom poistení, ktorý bol 23. septembra 
2020 publikovaný v Zbierke zákonov 
SR po jeho podpise prezidentkou Slo-
venskej republiky.

Novela prináša aj zmenu v doteraj-
šom systéme overovania podmienok 
nároku na pandemické ošetrovné. Prí-
slušný okresný úrad bude po novom 
poskytovať Sociálnej poisťovni infor-
mácie len o tých deťoch, ktoré sa ne-
zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom 
procese. Doteraz to bolo naopak – úra-
dy nahlasovali zoznamy detí, ktoré do 
školy/škôlky chodili.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy

5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Občianska
riadková
inzercia

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    

» Kúpim vojenské veci 
šable, bodáky, dýky, uni-
formy odznaky a iné do 
r.1945 platím v hotovosti. 
0940740451

» Kúpim doma tkané plát-
no hrubé, vrecia šatky suk-
ne kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné staro-
žitnosti 0909117320

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.

Vtipy 
týždňa

» - Áno, náš pán kráľ je na-
ozaj hlupák.
- Ale predstavte si, že raz si 
ľudia budú do čela svojich 
štátov takých voliť dobro-
voľne!

» - Lídri všetkých strán hovo-
ria o volebných úspechoch.
Je tu vôbec niekto, kto voľby 
prehral?

» - Našim národným špe-
cifikom je, že okamžite po 
vyhlásení výsledku volieb 
sa modlíme v dobrý výsle-
dok tých ďalších.

» - Milý daňový poplatník! 
Komu si dal tvoj hlas, tomu 
dáš aj tvoje dane!
     » redakcia
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Pracuj v Hradci KrálovéPracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca- dlhodobá práca
- týždenné zálohy- týždenné zálohy
- výplaty načas- výplaty načas
- ubytovanie - ubytovanie 
   zabezpečené   zabezpečené

+420 603 450 207+420 603 450 207
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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SLUŽBYGEMERSKO 11
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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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ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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A INÉ
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Viac info 
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0800 500 091


