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Plošné testovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riad-
koch rozpíšem o top mediálnej téme 
týchto dní, nedočkáte sa. 

Zastávam totiž názor, že je právom 
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj 
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije 
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto ak-
cii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva 
mu to aj z  Ústavy Slovenskej republiky - a 
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov. 
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku 
jeden píše - “každý má právo na život. 
Ľudský život je hodný ochrany už pred 
narodením.” Alebo v odseku dva toho is-
tého článku- “nikto nesmie byť pozbavený 
života.” Čiže riziko spojené s plošným tes-
tovaním mimoriadne ohrozeného človeka 
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je 
tu a ten človek má ústavné právo bez sank-
cií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika 
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí, 
keď sme doteraz pol roka počúvali od od-
borníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby 
by sa takýchto aktivít mali strániť.

Ale dosť už, naozaj som o plošnom tes-
tovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsle-
dok ďalšieho prieskumu agentúry Focus, 
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka, 
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bub-
lina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach 
tretiny slovenských učiteľov. A už len pri-
pomeniem asi pol roka starý prieskum, 
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov 
za zdroje, ktoré pri výuke používa, pova-
žuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné 
správy. Nekomentujem, spomínam iba 
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto 
ako chcete.

Tento týždeň som zaznamenal aj dob-
ré správy, o nich sa však nikde nepíše. O 
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži, 
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich 
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá pri-
chádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka, 
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok, 
z vlastného nakupuje potraviny matkám 
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Koro-
na - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto, 
že som nemohol darovať krv na operáciu 
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som 
darca, ale už nesmiem. Pre 
diagnózy, pre ktoré sa krv 
darovať nesmie. Nuž a pre 
tie diagnózy aj veľmi zva-
žujem účasť na plošnom tes-
tovaní, ale to už by som sa 
opakoval.

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia.
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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

88
-0

00
9

• pobyt medzi zvieratkami
   minifarmy
• kŕmenie a hladkanie ovečiek,
   zdrobnených králikov
• vozenie detí na poníkoch
• detské ihrisko

minifarmawattani
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Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469

...dovoz vieme zabezpečiť

RUF
155 €

PRI ODBERE
2 paliet a viac 
cena 145 € 

PRI ODBERE
2 paliet a viac
cena 165 €

88
-0

09
4

Ahoj, so mnou si vybavíte
pôžičku na čokoľvek

pôžička až do 10 000 €
bez poplatku za vybavenie
na vybavenie vám stačí občiansky
preukaz a doklad o príjme

Rožňava, Šafárikova 21 (budova VÚB banky)

0918 709 068
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

InzeRcIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
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
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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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Ponúkame
jazykové kurzy

0944 217 262
0944 031 279

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

angličtina
taliančina

nemčina
slovenčina

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

zábavné hodiny  •  pro� lektori 
stovky spokojných študentov
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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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Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.
SKLENÁRSKE
PRÁCE
všetkého druhu
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
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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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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
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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 €

           Dobšiná
0907 660 205

       peterskubik31@gmail.com

     

        

Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
   hrobov a pomníkov
   z prírodného kameňa
   rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky
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NA JKVALITNE JŠÍ NÁBY TOK V OKRESE

VÝHRADNÝ

DISTRIBÚTOR

PRE CELÝ 

GEMER

25. október 1913 
premiéra operety Poľská krv vo Viedni, najznámejšej operety čes-
kého skladateľa Oskara Nedbala

Výročia a udalosti

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy

www.isover.sk

Top tepelnoizolačné 

vlastnosti, stačí tenšia vrstva

Ľahšia montáž vďaka 

rozopretiu medzi krokvami

Komfortnejšia montáž 

vďaka zníženej prašnosti

Jednoduchšie prenášanie 

s rukoväťou Handgrip

Ľahšie rezanie vďaka 

značeniu na povrchu izolácie
09
-1
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Ľudia dnes v priamom prenose sledujú 
počty nakazených. Nie je to pekné slo-
vo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú 
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadá-
vajú im. 

Hľadali sme priestory pre karanténu 
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby 
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si 
však na internete nadávajú aj inými slo-
vami. Ako nakazení nenávisťou a zlom. 
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú 
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa 
nakazili klamstvom, korupciou, komu-
nizmom alebo fašizmom. U koaličných 
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou 
po moci a sprievodným javom - táraním. 
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú 
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi 
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť. 
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a 
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených 
amatérov by mali nahradiť múdri a rozváž-
ni odborníci. 

Zachvátila nás nákaza hlúposti, aro-
gancie a zloby. Jeden nadáva druhému a 
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné 
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú 
svoju pýchu, ego a moc.  Prečo to robia? 
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nená-
visť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu 

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho 
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám ces-
tu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to 
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať, 
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať 
im. Pomáhať nakazeným a nemocným. 
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo 
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť 
smädných, navštíviť uväznených a potešiť 
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa 
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19. 

Na covid nemáme liek, ale na pýchu 
áno. Nekričme na druhých, neodsudzuj-
me ich, nevyčítajme im smietku v oku. 
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli poníže-
ní. Možno nám tento vírus prišiel povedať 
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a 
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude 
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, sú-
citu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú 
vetu slovami ja chcem, 
alebo to oni...Sme tu 
my a v každom z nás 
prebýva Boh. On nás 
ochráni od všetkých 
vírusov, ktoré napáda-
jú naše duše a telá. 
Len musíme 
chcieť.

Nakazení

» Ján Košturiak

Ministerstvo financií informovalo, 
že termín na podanie daňových pri-
znaní k dani z príjmov je stanovený 
na 31. október (prvý pracovný deň po 
víkende, 2. november) 2020. Na da-
ňové účely sa ukončila mimoriadna 
situácia k 30.9.2020.

V lehote na podanie daňového prizna-
nia k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, 
daňovník, dedič alebo osoba podľa osobit-
ného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v 
súvislosti so šírením pandémie koronaví-
rusu a zavedením núdzového stavu zave-
die od pondelka 5. 10. 2020 pre verejnosť 
a pobočky po celom Slovensku režim tzv. 
Covid semaforu. Znamená to, že pobočky 
budú pre verejnosť otvorené buď v štan-
dardnom alebo v obmedzenom režime 
podobne ako počas prvej vlny pandémie. 
Občania si však v každom prípade budú 
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď osob-
ne v „zelených“ pobočkách alebo elektro-
nicky cez e-schránky, mailom, telefonic-
ky, prostredníctvom poštového styku či 
osobne prostredníctvom určených schrá-
nok na odovzdanie dokladov v „oranžo-
vých“ a „červených“ pobočkách.

Keďže lehota na podanie daňového 
priznania za rok 2019 je v súlade s daňo-

vým poriadkom do 2. novembra 2020, z 
tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťov-
ňa pri stanovení okamihu na posúdenie 
vzniku, zániku resp. trvania povinného 
sociálneho poistenia SZČO.

Živnostníkom a ostatným samostat-
ne zárobkovo činným osobám (SZČO), 
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 
po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novem-
bra 2020, sa bude posudzovať vznik, zá-
nik resp. trvanie povinného sociálneho 
poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému 
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula 
lehota na podanie daňového priznania.

Povinné poistenie SZČO vznikne od 
1. februára 2021 za predpokladu, že jej 
príjem z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyš-
ší ako zákonom stanovená hranica príjmu 
(6 078 eur).

Už len týždeň

» Zdroj: SP
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Členovia Rady poľnohospodár-
skych a potravinárskych samo-
správ SR (RPPS SR) kriticky vnímajú 
situáciu, do akej sa dostalo agropot-
ravinárske odvetvie na Slovensku. 

Označujú ju za patový stav, keďže 
Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR nepredstavilo verejnos-
ti za sedem mesiacov od zostavenia vlá-
dy relevantné systémové opatrenia pre 
podporu poľnohospodárskeho a potra-
vinárskeho spracovateľského odvetvia. 
Členovia RPPS SR vyjadrujú pocho-
penie pre všetkých poľnohospodárov, 
ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti.

„Chýba nám návod, presné manti-
nely, ako máme podnikať  na jednot-
nom európskom trhu v 21. storočí. Inak 
sa z miesta dopredu nepohneme. Kým 
iné krajiny pracujú na 200% a zmier-
ňujú následky pandémie koronavírusu 
na vlastný agropotravinársky sektor, 
my doma žiadnu podporu necítime. 
Práve teraz je ten zlomový moment, 
kedy sa rozhoduje o budúcnosti celého 
agropotravinárskeho odvetvia a my 
potrebujeme jasnú víziu a predloženie 
systémových krokov na jej naplnenie“, 
uviedol predsedajúci Rade Milan Mišá-
nik.

Kroky ministerstva pôdohospo-
dárstva, rovnako aj ministerstva život-
ného prostredia, nedostatočné tempo 
prác pri príprave budúcej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, neznáma 

výška štátnych pomocí pre odvetvie, 
situácia okolo Slovenského pozemko-
vého fondu, vládou schválený  nedo-
statočný  štátny rozpočet, ale najnovšie 
aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedo-
stalo medzi prioritné oblasti Plánu ob-
novy EÚ sú hlavnými dôvodmi pokra-
čujúcej nespokojnosti samosprávnych 
organizácií.

Poľnohospodári a potravinári 
(zjednodušene) opakovane žiadajú 
vládu o viac pozornosti pre agrosektor. 
Nedávno s nevôľou napríklad pripo-
mienkovaliá, že v takzvanom pláne 
obnovy je o celej tejto strategickej sfére 
ekonomiky doslova iba niekoľko slov. V 
diskusiách politikov, ako aj v otázkach 
novinárov sa téma agropriemysel prak-
ticky nezjavuje.

Gazdovia vyzývajú premiéra

» red

Za čistejšiu dopravu pre všetkých, 
v rámci kampane Európsky týždeň 
mobility 2020, zabojovalo svojimi 
podujatiami a trvalými opatrenia-
mi 55 samospráv. Organizácie a in-
štitúcie sa zapojili 22 originálnymi 
aktivitami. Do národnej súťaže sa 
následne prihlásilo 25 samospráv a 
11 inštitúcií.

Najaktívnejšou samosprávou sa 
stalamestská časť Bratislavy – Ruži-
nov. Druhé miesto v tejto kategórii zís-
kala Ivanka pri Dunaj. Tretie miesto 
udelila komisia mestu Hlohovec.

V kategórii Originálne podujatie 
zvíťazilo mesto Trnava.Druhé miesto 
udelila komisia mestu Senec. 

Tretie miesto získalo Mesto Banská 
Bystrica.

Kategóriu pre organizácie a inšti-
túcie vyhrala Základná škola s mater-
skou školou v obci Selec. Občianskemu 
združeniu Okolo z Košíc delila komisia 
druhé miesto. Tretie miesto udelila 
hodnotiaca komisia Centru voľného 
času CVRČEK z Moldavy nad Bodvou.

V poslednej súťažnej kategórii samo-
správ Efektívne trvalé opatrenie si 
prvenstvo získalo mesto Levoča, druhé 
miesto mesto Trnava. Mesto Senec zís-

kalo tretie miesto za zjednosmernenie 
Školskej ulice s povoleným vjazdom 
cyklistov v oboch smeroch a zavedenie 
Zóny 30.

Národnú súťaž o Cenu ETM vyhla-
suje Ministerstvo životného prostredia 
SR a národný koordinátor kampane 
Slovenská agentúra životného prostre-
dia, aby zvýšili motiváciu zapojenia sa 
slovenských samospráv do kampane 
Európsky týždeň mobility. Zároveň má 
ambíciu motivovať samosprávy a orga-
nizácie k realizácii aktivít a opatrení 
v prospech udržateľnej mobility, pre 
zlepšenie kvality ovzdušia a životného 
prostredia a vytvoriť priestor na vzá-
jomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi 
mestami na Slovensku.

Vyhodnotenie súťaže o cenu 
Európskeho týždňa mobility 2020

» red
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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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27. októbra 1961    
NASA vypustila prvú raketu Saturn I

Výročia a udalosti

Spolu rozvíjame
náš región
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www.masgemerrv.sk
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Trvanlivé mlieko
• polotu�né

049

-42%
1 l

0.85*

Nescafé Classic  
• rôzne druhy

369

-47%

(100 g = 1,85)

200 g

6.99*

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie prsné rezne

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

ZZZMMMRRAAAZZEEENNÉÉ

Mix 
ovocia/
jahody 
• v ponuke 

aj Mrazené 
�u�oriedky 
500 g 
za 1,99 €

219

-21%

(1 kg = 2,92)

750 g

2.79

Ka�ica
• s drobm
• cca 1,9 – 

2,4 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Encián
• rôzne 

druhy
069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29*

Horalky 149

Supercena

(1 kg = 5,96)

5 x 50 g = 250 g

1 kus 
iba 0,30 €

 

u nás s nemusíte 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 26. 10. 

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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 13. 10. 2020.
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Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

169

-47%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.19

5 kg balenie

055

Supercena

(1 l = 1,10)

0,5 l

Staropramen 
Radler   
• rôzne druhy

Persil Duo-caps    
• rôzne druhy 799

-42%

(1 pranie = 0,19)

42 praní

13.99*

S
Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25*

40 % 
alkoholu

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99*

1 kus 
iba 0,85 €

339

Supercena

(1 l = 1,70)

4 x 0,5 l = 2 l

Pilsner 
Urquell   
• svetlý ležiak

5 kgg baaleenniiee

Ochranné rúška
• jednorazové
• 3-vrstvové
• z netkanej textílie
• ve�.: univerzálna

999

50 kusov

(1 kus = 0,20)

OD 26. 
OKTÓBRA 

SÚ�AŽ 
na našom
    a    

VYHRAJ 

DAY UP 

NA CELÝ 

ROK!

e

V

Ovocné 
pyré
• rôzne 

druhy 079

Supercena
100 g

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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.

OD PONDELKA
26. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
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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

Griffin  S  Group   s.r.o.
bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk
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Viac info:
tel. 0907 887 322

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

28. októbra 1918 
Česko-slovenská národná rada vyhlásila 
vznik Česko-slovenskej republiky na se-
verných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal 
premiéru muzikál Vlasy

Výročia a udalosti
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Z času na čas uverejňujeme v rámci 
charity texty, ktorých zámerom je nie-
komu pomôcť. Sme okrem iného kaž-
doročnými partnermi aktivity Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
- Biela pastelka.

V septembri vyšli do ulíc zbierkové 
tímy a do pokladničiek s logom Bielej 
pastelky zbierali finančné prostriedky 
určené na pomoc nevidiacim a slabozra-
kým. Organizátori sú s výnosom hlavné-
ho zbierkového dňa viac ako spokojní, 
ukázalo sa, že verejnosti osud ľudí so 
zrakovým postihnutím nie je ľahostajný. 

Napriek tomu, že zbierku Biela pas-
telka výrazne poznačila druhá vlna 
pandémie, najmä čo sa týka počtu zbier-
kujúcich tímov v uliciach, výnos bol 
vyšší, ako organizátor, Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, pôvodne od-
hadovala. „Keď sme začínali plánovať 
zbierku, práve prebiehala prvá vlna pan-
démie a my sme vôbec netušili, čo bude 
v septembri. Povedali sme si, že sa bude-
me držať pri zemi a nebudeme mať veľké 
očakávania. Aj suma 60-tisíc eur sa nám 
v tej chvíli zdala nedosiahnuteľná. Naj-
mä, keď sme videli k akým markantným 
prepadom vo výnosoch prišlo v prípade 
iných zbierok,“ hovorí Tatiana Wintero-
vá, riaditeľka ÚNSS. 

Spočítanie výnosov v jednotlivých 
krajoch napokon prinieslo pozitívny vý-
sledok. Suma hlavného zbierkového dňa 
sa vyšplhala takmer na 140-tisíc, presná 

suma je 139 448,62 Eur.    
„Za týmto krásnym číslom sa skrý-

vajú hodiny práce, či už v rámci media-
lizácie, prípravných prác so zbierkovým 
materiálom, komunikácie so základnými 
i strednými školami. A práve tie sú pre 
nás kľúčové, veľmi pekne im ďakujeme, 
že to nevzdali a zbierku zrealizovali. Ak 
nemohli ísť do ulíc, ostali aspoň na pôde 
školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým dar-
com s otvoreným srdcom, ktorí dokázali, 
že im nie je osud ľudí so zrakovým postih-
nutím ľahostajný. Ďakujeme za pomoc 
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 
Bielej pastelke. Vďaka nim môže napísať 
ďalšie krásne príbehy v živote ľudí nevi-
diacich a slabozrakých,“ konštatuje Eliš-
ka Fričovská, PR manažérka ÚNSS. 

Novinkou tohto roka je i príprava 
edukatívneho videa, ktorým sa chce 
Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska poďakovať spolupracujúcim školám. 
Hlavou témou je príbeh študenta Maťa, 
ktorému sa po nehode obráti život o sto-
osemdesiat stupňov, zostane takmer ne-
vidiacim a vracia sa do školy. Video dá 
žiakom a študentom odpovede, ako ko-
munikovať s (takmer) nevidiacim spolu-
žiakom, ako mu pomôcť, priblíži spôsob, 
akým sa dokážu nevidiaci učiť a veľa ďal-
šieho,“ približuje T. Winterová, riaditeľka 
ÚNSS. 

Aj my z našich redakcií - ďakujeme, 
mnohým z vás, milí čitatelia!

Výťažok z Bielej pastelky

» red
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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Ponúkame prácu v armovni 
ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1300 € brutto/mesiac pri nástupe
   (po zaškolení 1500 € brutto/mesiac)
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

Volajte len v prípade vážneho záujmu
pejupex@gmail.com | 0911 796 226 
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Upratovanie a 
úprava hrobov

v Seredi a okolí 

0918 819 812 
www.staramesaohroby.sk
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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!
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brigádnikov ( majstrov)
na rekonštrukciu domu 
na dobu 1,5 - 2 mesiace
Možnosť ubytovania.

Mzda : 25 € brutto/ hod.

0948 632 663 

0907 887 322

INZERCIA
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S nápadom posunu času (zo zim-
ného na letný) prišiel vlastne Ben-
jamin Franklin ešte v roku 1784, 
pretože chcel ušetriť na sviečkach. 
Šetrenie elektrickej energie je 
dodnes najdôležitejším dôvodom 
zmeny času.

My však aktuálne budeme posúvať 
čas opačným smerom, v noci zo sobo-
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim-
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. 
2020.

Len tak, na margo, vedeli ste, že 
vďaka zmene času sa už podarilo za-
brániť aj teroristickému útoku?!

V septembri 1999 bol na palestín-
skom západnom brehu ešte letný čas, 
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval 
naspäť na bežný, zimný. Palestínski 
teroristi v tento deň pripravili bomby, 
ktoré dali svojim spolupracovníkom 
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas 
a keďže bol na bombách nastavený 
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako te-
roristi čakali - práve vo chvíli, keď ich 
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov 
plných ľudí teda bomby zabili troch te-
roristov...

Keď v USA verbovali mladých mu-
žov do vojny vo Vietname, istý mladý 
Američan sa tejto povinnosti vyhol 
práve vďaka tomu, že sa narodil po pol-
noci v deň, keď sa menil zimný čas na 
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy na-
rodenia zaznamenávali podľa bežného 
času, nie letného. Preto sa teda vlastne 
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal 
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú 
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu 
do armády.

A keď už píšeme o čase a kuriozi-
tách okolo neho - ak by sa celá histó-
ria nášho sveta zhrnula do jedného 
roka, moderní ľudia by sa objavili až 
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad 
sledujúci kriminalitu v Spojených štá-
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom 
sa používa letný čas, kriminalita klesá 
o 10 až 13 percent. A do tretice - v  50. 
tych a 60. tych rokoch v Spojených štá-
toch platilo, že každá oblasť sa mohla 
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje 
zmenu letného času. V jednom oka-
mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s 
rôznym časom.

Opäť prichádza dlhšia noc

» red

Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň 
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto ob-
dobie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné ob-
dobie ako ktorékoľvek iné a napríklad 
v porovnaní s letom, keď sa náš orga-
nizmus mimoriadne namáha, aby udr-
žal teplotu organizmu v prijateľných 
medziach či keď trpí deficitom spánku 
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň 
vlastne prospešná.

Je to hneď z viacerých dôvodov. Na-
príklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro 
stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má 
náš organizmus možnosť dôkladnejšie 
regenerovať a akumulovať energiu na 
ďalší pracovný deň.

Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo 
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi 
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí 
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej 
vonkajšej teplote, v obklopení tej naj-
krajšej palety farieb. Na náš organiz-
mus takéto prechádzky pôsobia mimo-
riadne povzbudzujúco, osviežujúco a v 
podobe hormónu endorfín nás robia aj 
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná 
“droga” šťastia, pokoja, pohody.

Nuž a na jeseň prirodzene meníme 
aj stravu a vonkajším okolnostiam po-

časia prispôsobujeme konzumované 
nápoje. Ak začneme tým druhým, po-
tom treba spomenúť rôzne bylinkové 
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám 
významne pomáhajú budovať si imu-
nitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a 
tepla. Akosi prirodzene sa dostávame 
aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä 
mimoriadne pre zdravie potrebných 
jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas 
vyžadujú napríklad také “koreniny”, 
ako je škorica. A škorica je pre naše 
zdravie priam zázrak. Svoje vedia dia-
betici, ktorým znižuje hladinu krvného 
cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je 
škorica či muškátový orech výbornou 
podporou imunitného systému. Do-
konca fungujú aj ako preventívne prí-
rodné antibiotiká.

Tak zabudnite na depresie a užívaj-
te si jeseň, využite jej dary, príroda vie, 
ako nás má pripraviť na zimu!

Jeseň je prospešná pre organizmus

» red
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OPERÁTOR VÝROBY
v Košiciach
DOPRAVA ZADARMO SMER KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, VEĽKÉ KAPUŠANY, Rožňava

1. Kráľovský Chlmec – Somotor – Streda nad Bodrogom – Viničky – Borša
    – Slovenské Nové Mesto – Čerhov

2. Veľké Kapušany – Vojany – Veľké Raškovce – Oborín – Novosad
    – Nižný Žipov – Čeľovce – Zemplínska Teplica – Slanské Nové Mesto

3. Plešivec – Brzotín – Rožňava – Krásnohorské Podhradie – Lipovník
    – Jablonov n/Turňou – Hrhov – Turňa n/Bodvou

Miesto práce: Košice   |   Nástup: Ihneď   |   2 – 4 zmenná prevádzka

Mzdové podmienky (brutto): 4,27 €/hod

• príplatky za prácu v sobotu (1,67 €/hod) a v nedeľu (3,34 €/hod),
   za nočnú prácu (1,34 €/hod)
• odmeny a bonusy do 40€/mesiac
• bonus teamleader výrobnej linky (100 €/mesiac)
• bonus za prácu v „štvorzmennom režime" (18 €/mesiac)
• bonus superkontrola 100 €/mesiac
• možnosť získať 230 €/štvrťrok formou zamestnaneckej súťaže

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
stredoškolské bez maturity alebo s maturitou

PRAX NEPOŽADUJEME 

KONTAKT

Kontaktná osoba Lucia Pačutová

  +421 917 104 443
  pacutova@arios-hr.sk

Zdravotní klauni navštevujú seniorov už �� rokov
Zdravotní klauni z Červeného nosa sú známi naj-
mä z detských oddelení nemocníc, kam pravidel-
ne prinášajú radosť a smiech už sedemnásty rok. 
Posledných �� rokov navštevujú pravidelne aj se-
niorské zariadenia a geriatrické oddelenia, aby 
priniesli osamelým seniorom potešenie, emocio-
nálny zážitok a vzbudili v nich chuť do života i po-
cit dôležitosti.

Vďaka profesionálnemu klaunskému umeniu dokážu 
klauni zmeniť i ťažkú atmosféru a spríjemniť jedno-
tvárne dni seniorov. Príjemné spomienky na ich mla-
dosť vyvolávajú pesničkami, či oblečením typickým 
pre ��-te, ��-te roky. „Aj starší člove� sa potrebuje za-
smiať a potešiť. Zvlášť vo chvíľach, �eď mu nie je práve 
najlepšie, prežíva bolesti, samotu, smúto�,“ vysvetľuje 
Eva Okoličániová, profesionálna zdravotná klaunka 
a koordinátorka programu SMIECH NEPOZNÁ VEK. 

Dvojica zdravotných klaunov vyškolených na prácu 
so seniormi zohľadňuje ich zdravotný stav a fyzické 
obmedzenia. Konkrétny príbeh, ktorý sa odohrá 
v každej z izieb, je jedinečný.

Červený nos nezabúda na seniorov 
ani počas koronakrízy
Kvôli koronakríze museli klauni v posledných týž-
dňoch znova svoje návštevy obmedziť. Snažia sa však 
so seniormi ostať v kontakte cez klaunské videohovo-
ry a posielajú im videopozdravy. „Nedá sa to porovnať 
so situáciou, �eď vás starší člove� ležiaci v nemocničnej 
posteli, vidí prvý raz v živote, no i ta� vás drží päť minút 
za ru�u, lebo to ta� cíti a potrebuje. Alebo �eď ste pri 
nie�om ta� blíz�o, až sa vidíte v jeho zrenič�e. Ale sme 
radi, že aspoň nadiaľ�u ostávame v �onta�te a o to vrúc-
nejšie budú, snáď nie za dlho, osobné stretnutia,“ verí 
Eva Okoličániová. Ilustračné foto, autor: S. Ďurkovič
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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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Rezervácie: 
0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192 €����������������
senior s dotáciou, inak cena 242 € / os.

�����������������������������
��������������������
��������������������������
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PRÁCA NA SLOVENSKU
ELEKTROTECHNIK

-TESTERISTA 
(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)
ZVÁRAČ-SPÁJKOVAČ 
����������������������������

 Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY

��������������������������������
Miesto práce:�������

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
 + STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960 

������stajanslovakia@azet.sk
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

30%
DO KONCA 
OKTÓBRA
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CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436


