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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 €
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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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NA JKVALITNE JŠÍ NÁBY TOK V OKRESE

VÝHRADNÝ

DISTRIBÚTOR

PRE CELÝ 

GEMER
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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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90948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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0907 887 322

INZERCIA
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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)

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

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

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky
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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

INZERCIA

0907 887 322
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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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■ Ste jediným Slovákom, ktorí bude v Eu-
rópskom parlamente pracovať na regulácii 
sociálnych sietí. Ako ste sa k tejto pozícii 
dostali?

 V lete sme v europarlamente schválili 
vznik nového výboru pre zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane dez-
informácií. Boj s dezinformáciami bol mojou 
témou už počas predvolebnej kampane do 
Európskeho parlamentu a tento výbor pred-
stavuje jedinečnú šancu, ako ho zreálniť. 
Sociálne siete dnes šíria zavádzajúce klamst-
vá jednoducho a nekontrolovateľne, pričom 
Slovensko má len obmedzené nástroje, ako 
môže vplývať na globálne sociálne siete, aby 
zmenili svoje správanie. Účinnú zmenu aj u 
nás môžeme dosiahnuť len vďaka spoločnej 
európskej politike.

■ Čo bude mať bežný človek zo Slovenska z 
toho, že ste členom tohto výboru?

 Všetci si na internete zaslúžime viac overených 
faktov a menej klamstiev, dezinformácií a 
nenávisti, ktorá nás denne zasypáva na so-
ciálnych sieťach. Pre digitálne platformy ako 
Facebook a Google je však Slovensko málo 
zaujímavou, malou krajinou. Tieto veľké 
spoločnosti riešia a reagujú na tlak veľkých 
hráčov či veľkých trhov, ako sú Spojené štáty 
či Nemecko. Mojím cieľom je, aby mali použí-
vatelia sociálnych sietí na Slovensku nárok na 
rovnaké služby a rovnakú ochranu ako obča-
nia v Nemecku. Lepšie pravidlá a menej klam-
stiev na internete vieme ľuďom u nás zabez-
pečiť práve na európskej úrovni.

■  Ako chcete nájsť rovnováhu medzi slo-
bodou slova a obmedzením toho, čo sa 
smie písať na sociálne siete?

  Naše zákony už teraz zakazujú šíriť nenávisť 
voči iným ľuďom napríklad na základe ich 
farby pleti či vierovyznania. Vymáhanie ex-
istujúcich zákonov na sociálnych sieťach 
je však náročné, málokto je za protiprávne 
výroky stíhaný a odsúdený. Je dôležité, aby 
sme zachovali na sociálnych sieťach slobodu, 
ktorá každému umožní vyjadriť svoje názory. 
Zároveň však musí platiť, že sociálne siete 
šíria v prvom rade pravdivý a zákonný obsah 
a nie klamstvá, ktoré môžu ohrozovať naše 
zdravie či našu bezpečnosť, a ktoré sú aj zdro-
jom nemalých príjmov z reklamy na internete. 
Šírenie poplašnej správy je v reálnom svete 
trestné a tento princíp musí platiť aj v interne-
tovom svete.

■ Aj v súvislosti s koronavírusom sa na so-
ciálnych sieťach šíri množstvo nezmyslov.

 Zdravotnícke hoaxy patria medzi najnebez-
pečnejšie. Práve skúsenosť s pandémiou posú-
va aj našu snahu o poriadok na sociálnych 
sieťach. V posledných mesiacoch sa na inter-
nete objavili zaručené návody o liečebných 
účinkoch riedidla či prípravku na čistenie 
akvária. Bohužiaľ, ľudia im uverili a stálo ich 
to zdravie i život. Podobne ako nezmysly o ško-
dlivosti rúšok len urýchľujú prenos vírusu a 
vedú k väčším škodám na zdraví a k úmrtiam.

■ Prestanú hoaxy, keď budú sociálne siete 
zregulované?

Úplne nezmiznú, šíria sa napríklad aj 
reťazovými e-mailovými správami či prostred-
níctvom webových stránok. Potrebujeme preto 
posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť ľudí 
a zlepšiť kvalitu nášho vzdelávania a komu-
nikáciu štátu s verejnosťou.

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dos-
tali ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ-
by, no v parlamentných neprekročila 7% 
volebný prah pre koalície a zostala pred 
parlamentnými bránami. Pôsobíte naďalej 
v tejto strane?

   Nevzdali sme sa a pokračujeme. V SPOLU 
som stále členom predsedníctva. Novým 
predsedom sa stal Juraj Hipš, učiteľ a človek, 
ktorý má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo. Strana kladie väčší dôraz na zelené 
témy, ktoré dnes hýbu aj európskou politik-
ou. V lete sme prišli s veľkými kauzami. Tak-
ou je napríklad chemické zamorenie územia 
v okolí bratislavského Istrochemu. Postavili 
sme sa tiež za praktické riešenia sociálnych 
a ekonomických problémov rodín na Sloven-
sku, namiesto snáh o obmedzenie prístupu 
žien k interrupciám. Chceme osloviť a v poli-
tike pracovať s novou generáciou mladých 
ľudí.

■ Preferencie SPOLU sa v posledných pries-
kumoch pohybujú okolo 1%. To je výrazný 
pokles oproti volebnému výsledku, ktorý 
získala koalícia PS/SPOLU. Prečo je to tak?

  Rozdelenie koalície PS/SPOLU si po voľbách 
mnohí ľudia nevšimli a strana SPOLU na to 
prirodzene doplatila. Mnohí naši sympatizanti 
podporujú PS. Málokto dnes tuší, že osobnos-
ti ako Erik Baláž, Simona Petrík alebo Michal 
Wiezik sú v SPOLU, nie v Progresívnom Slov-
ensku. V strane SPOLU stále vidím veľký ľud-
ský potenciál.

■  Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, 
čím ho trávite?

  Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších. 
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine. 
V lete s deťmi chodíme na turistiku do Tatier, 
na Kysuce, či na Myjavu a v zime si vždy uži-
jeme spoločnú lyžovačku. Každú jeseň sa teším 
na prešovanie hrozna, s ktorým pomáham 
rodičom. Tento rok bol burčiak u nás doma z 
veltlínu.

VLADIMÍR BILČÍK: Slovák, ktorý v Európe 
rozhoduje aj o budúcnosti nášho internetu
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska 
demokracia. Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou 
a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do politiky učil na Katedre politológie Univerzity 
Komenského a viedol výskumný program o európskej politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku (SFPA). Najnovšie sa stal jediným Slovákom, ktorý v novom výbore europarlamentu 
pripravuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí, aby šírili medzi ľudí menej dezinformácií. 
Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane (EĽS).
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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda! 

Volajte bezplatne
0800 500 502
0800 500 520
0800 500 002
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V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red

43
-0
01
8

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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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
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2. november 1938     
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti
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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

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

79
-2

36

Čistenie peria parou
šitie paplónov, vankúšov, perín, 

zavinovačiek, detských paplónikov
dopravu zaistíme  I  Mníšek nad hnilcom

0950 266 074
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30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 

pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA v ČR 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

85
_0

76
1

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
CALL CENTRUM:  

0915 971 823 I 0918 607 897

FS
A
FF

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

8
5

_0
7
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Aktuálne aj staršie vydania regionálneho
týždenníka GEMERSKO nájdete vždy
na webstránke www.regionpress.sk

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

» Zaplatím 1200 eur za väč-
šie hodinky na ruku Schaf-
hausen. Tel. 0944137683 

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

85
-0
74
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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

w
w

w
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k
Najčítanej

šie

regionálne

noviny
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red

75
-4

1

31. októbra 2000  
štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti

33
-0

07
3



GE20-44 strana - 10

EKOOKIENKO, SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red

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

Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie 
ako ktorékoľvek iné a napríklad v po-
rovnaní s letom, keď sa náš organizmus 
mimoriadne namáha, aby udržal teplotu 
organizmu v prijateľných medziach či 
keď trpí deficitom spánku počas krát-
kych nocí, je pre nás jeseň vlastne pro-
spešná.Je to hneď z viacerých dôvodov. 
Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa sko-
ro 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 rege-
nerovať a akumulovať energiu na ďalší 
pracovný deň.Jeseň nám tiež poskytuje 
čosi, čo okrem jari už žiadne ročné obdo-
bie asi nemôže. 

Prechádzky v krásnom počasí “ba-
bieho leta” v prírode, pri ideálnej von-
kajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej 
palety farieb. Na náš organizmus takéto 
prechádzky pôsobia mimoriadne po-
vzbudzujúco, osviežujúco a v podobe 
hormónu endorfín nás robia aj šťastný-
mi. Endorfín je totiž takzvaná “droga” 
šťastia, pokoja, pohody.Nuž a na jeseň 
prirodzene meníme aj stravu a vonkaj-

ším okolnostiam počasia prispôsobuje-
me konzumované nápoje. Ak začneme 
tým druhým, potom treba spomenúť 
rôzne bylinkové čaje, ale aj čaje so zázvo-
rom, ktoré nám významne pomáhajú bu-
dovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity 
pohody a tepla. 

Akosi prirodzene sa dostávame aj k 
spotrebe sezónneho ovocia, najmä  pre 
zdravie mimoriadne potrebných jabĺk, 
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas vyžadu-
jú napríklad také “koreniny”, ako je ško-
rica. A škorica je pre naše zdravie priam 
zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým 
znižuje hladinu krvného cukru, ale aj 
“otužilci”, pre ktorých je škorica či muš-
kátový orech výbornou podporou imu-
nitného systému. Dokonca fungujú aj 
ako preventívne prírodné antibiotikáTak 
zabudnite na depresie a užívajte si jeseň, 
využite jej dary, príroda vie, ako nás má 
pripraviť na zimu!

Jeseň je mimoriadne prospešná 
pre organizmus

» red

www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

OBJEDNAŤ LIKVIDÁTOR SD60 - 30W MÔŽETE NA E-SHOPE

Jedinečným zariadením SD60 - 30W, je likvidátor hmyzu, baktérii a vírusov od spoločnosti STAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

Použitie:
LIKVIDÁTORA SD60 – 30W je možné využívať v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch, 
obchodných priestoroch, zdravotných zariadeniach, kanceláriách, výrobných a skladových 
priestoroch a na iných miestach, kde sa vyžaduje ničenie hmyzu alebo baktérií a vírusov. 
Výhodou je, že nepotrebujete používať žiadne chemické a iné prípravky a zasiahnete každý 
kút v miestnosti.

Likvidátor SD60 – 30W je viacúčelovým, certifikova-
ným zariadením, ktorým zabezpečíme dezinfekciu 
priestorov od vírusov až po likvidáciu nežiadúceho 
lietajúceho hmyzu.

Zariadenie obsahuje: UVA žiarivky, ktoré priťahujú 
lietajúci hmyz a tento je usmrtený zabudovanou 
elektrickou mriežkou, ako sú napríklad muchy, 
komáre, mole a iné.

Prílohou sú germicídne žiarivky 2x15W. Po ich 
inštalovaní a zapnutí, žiarením vydezinfikujete za 30 
min od 10m² až do 40m² vášho priestoru, od všetkých 
mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky,   
čo spôsobí fotochemický rozklad ich DNA a zničenie.
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Aktuálne aj staršie vydania regionálneho
týždenníka GEMERSKO nájdete vždy
na webstránke www.regionpress.sk

4. november 2008 
Barack Obama bol ako prvý Afroameričan 
zvolený prezidentom USA
5. november 1514 
korunovácia francúzskej kráľovnej, Márie 
Tudorovej, manželky francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XII.

Výročia a udalosti

Najčítanej
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 


