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PRÁCA PRIAMO
V ROŽŇAVE PRE
ZVÁRAČOV A

TRVALÝÝ PRACOVNÝÝ POMERR /

Ponúkaná mzda:
- Na TPP bez skúseností / absolvent od

690 € brutto+ 80 € variabilná zložka
- Na živnosť od 6,50 do 9,50 € /hod podľa

skúseností a praxe

Kontakt:
CMF Slovakia, s.r.o.
Gemerská 585
Rožňava – časť Bak
+421 58 488 0811
personal@cmf.eu
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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

0907 887 322

INZERCIA
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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 €



GE20-49 strana - 2

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

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
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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
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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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom
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TOTÁLNY VÝPREDAJ ZÁSOB
spoločnosti Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“ 

(predtým: CBA Slovakia, a.s.), so sídlom Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. 

Vo výpredaji sa predáva najmä
vybavenie predajní 

Obhliadka predávaných zásob je možná
v areáli na adrese Dukelských hrdinov 2,
984 01 Lučenec, v čase od 09:00 do 16:00 

• chladničky
• mrazničky
• regálové systémy
• nábytok
• nákupné košíky
• pokladne 

+421/45/5240 200 • kacka@lawservice.sk

• vitríny
• knižnice
• počítače
• table�
• mobilné telefóny
  a pod.
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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 €

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 16, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

cena už od

EUR/m24,06
CEMENT  •  STIERKY  •  LEPIDLÁ  •  SADROKARTÓNY  A PRÍSLUŠENSTVO  •  ŠALOVACIE
TVÁRNICE  •  IZOLÁCIE ISOVER  •  FARBY-LAKY  •  KANALIZÁCIA (KG, HT, PE, PPR RÚRY) 36
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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!

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Aktuálne aj staršie
vydania regionálneho

týždenníka 
GEMERSKO 

nájdete vždy
na webstránke 

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

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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NA JKVALITNE JŠÍ NÁBY TOK V OKRESE

VÝHRADNÝ

DISTRIBÚTOR

PRE CELÝ 

GEMER
43
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0Štítnická 46, Rožňava   •   jozefdoboddrevoseb@gmail.com

Ceny
sú s DPH

0907 499 636 / 0944 206 915

SYPANÉ
BUKOVÉ

43 €
1prms

SYPANÉ
SMREKOVÉ

36 €
1prms

UKLADANÉ
BUKOVÉ

59 €
1prm

UKLADANÉ
SMREKOVÉ

45 €
1prm

VRECOVÉ
OD

1,99 €

NAJVÄČŠÍ PREDAJCANAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESEŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

ODREZANÉ KONCE
MIEŠANÉ

34 €
1prms

AKCIA
ZIMA 2020

mobil: 0907 660 214
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Šafárikova 33
048 01 Rožňava

ICSÓ ÁRPÁD
MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN  KÚRENIE  VODA
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
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• 33 % tuku 

089

-40%
2,25 l

1.49*

2,25 l

084

-50%
125 g balenie

1.69

109

-39%
kus

1.79

• v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

169

Supercena
20 kusov

077

-40%
250 ml

1.29

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 12.

• rôzne druhy

025

-35%
145 g

0.39*

259

-29%
2,3 kg balenie

3.69

• v debničke

2,3 kg
balenie
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
7. DECEMBRA

• rôzne druhy

• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

• 80 % tuku

• rôzne druhy

119

-37%
420 ml

1.89
049

-37%
350 g

0.79

129

-35%
cena za 100 g

1.99

• f�leta s kožou bez kost�

349

-22%
0,5 l

4.49

044

Supercena
250 g

329

-23%
700 g

4.29

044

Supercena

066

-48%
110 g

1.29

• rôzne druhy

-29%
2,3 kg balenie
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Každoročne prichádza 6. decembra a 
všetky deti (priznajme si, my dospelí, 
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svä-
tý Mikuláš. 

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky? 
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do 
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať, 
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná 
nedeľa je za nami, pripomenula nám potre-
bu uchovať si nádej. Tento rok prichádza 
Mikuláš  na druhú adventnú a tá zas symbo-
lizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia, 
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto 
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky 

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k 
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už 
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok rad-
šej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Dobro a zlo
Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti 

museli preukázať nejakú zručnosť, aby do-
stali darček. Lebo nič na svete nie je zadar-
mo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti, 
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť. 
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi pova-
žovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Naj-
lepšie a najzdravšie dobroty na svete!

Mikuláš z Patary
Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš 

bol nielen temperamentnou osobnosťou, 
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz 
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom 
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi. 
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare – 
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turec-
ku. Bol synom majetných rodičov, ktorých 
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď 
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší 
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu 

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za 
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol 
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnos-
ťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj 
on sám stal biskupom.

Patrón biednych, 
mladých a chudobných

Šiesty december, deň úmrtia Svätého 
Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný 
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo-

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľ-
ko storočí považujú za patróna detí, je tento 
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mla-
dých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli 
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci 
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili 
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón 
požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, ob-
chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov 
a mnohých ďalších.                                              ib

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde 

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie

foto: pixabay.com 

TRADÍCIA DETSTVA

foto: pixabay.com 

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti 8. decembra 1987    
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadro-
vých zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

Výročia a udalosti
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Envirorezort verí, že dosiahne so Zvä-
zom chovateľov oviec a kôz dohodu, 
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochra-
ny prírody.

Ministerstvo životného prostredia, 
po minulotýždňovom prijatí delegácie 
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), 
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká-
cii s jej zástupcami. Minister životného 
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že 
nemôžu očakávať kompenzácie za škody 
vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

„Pre ministerstvo zostáva prioritou 
zachovanie spásania trvalo trávnatých 
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny 
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis-
ter životného prostredia Ján Budaj na 
margo rokovaní. Ich výsledkom má byť 
také znenie vyhlášky k zákonu o ochra-
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí 
ochranu vlka dravého, ale neublíži hos-
podárskym zvieratám. Jednou z prvých 
kompromisných tém má byť odklad 
požiadaviek týkajúcich sa veku pastier-
skych psov.

Vedenie envirorezortu si veľmi dob-
re uvedomuje, že niektoré naozaj efektív-
ne opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. A 
práve preto aktívne presadzuje, aby pri 
nastavovaní spoločnej poľnohospodár-
skej politiky na nadchádzajúce finančné 
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

nej miere využilo prostriedky pre pod-
poru chovateľov hospodárskych zvierat. 
Vrátane príspevkov na preventívne opat-
renia smerované k zabráneniu vzniku 
škôd. „Na tento zámer dostávame z ra-
dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom 
sme informovali aj agrorezort,“ uviedol 
minister Budaj. Pozitíva celého projektu 
na základe vlastnej praxe opisuje Michal 
Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď 
sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo, 
už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on 
ušiel so stiahnutým chvostom,“  vraví 
farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu pri-
blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach 
ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú 
korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj 
to, že začnú brechať, bača sa zobudí, od-
páli petardu a vlci utečú. 

MŽP SR pokračovalo v stretnutiach 
s dotknutými pripomienkujúcimi sub-
jektami až do  30. novembra 2020, kedy 
uplynie lehota pripomienkovania.

Slovensko musí podporovať 
chovateľov hospodárskych zvierat

» red

Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

KOVOOBRÁBAČ -  ZÁMOČNÍK, 
FRÉZAR - ZVÁRAČ CO2, 
ZVÁRAČ TIG - ARGÓN.

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 
+ záleží od profesie.

Práca v SR a ČR.  Kontakt: 
0905 344 461 - 0915 956 707
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0907 887 322
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0907 887 322

INZERCIA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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