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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 28 710 domácností 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Č. 7 / 19. FEBRUÁR 2021 / 25. ROČNÍK
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Sklo-textilná-armovacia sieť 145 g/m2 0,48 €/m2

ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ PODKLAD (0,3 kg/m2) 0,48 €/m2

KVARC DECOPLAST SILICON OMIETKA (2,5 kg/m2) 3,16 €/m2

a         LEPIDLÁ NA TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY (cca 8 kg/m2) 1,60 €
ROCKWOOL – minerálna vlna 10 cm 9,35 €
EPS fasádny polystyrén 10 cm 4,50 €
Natĺkacia kotva s plastovým tŕňom (4 ks/m2) 0,32 €

88
-0

00
9

PÔŽIČKY do 10000 €

Refinancovanie Vašich pôžičiek do 20 000 €.
Staré zaplatíme a môžete získať aj peniaze navyše.

AUTORIZOVANÁ POBOČKA
Družstevná 3/832, Rimavská Sobota

(vedľa autobus. stanici, býv. budova elektrární smerom na LUX)
tel.: 0903 279 125 (telefonická objednávka vopred)

od 18 do 75 rokov
 zamestnaný SK + EÚ, živnostník, dôchodca,

invalid, opatrovateľ SK + EÚ na živnosť aj zmluvu
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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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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc
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Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

na vlečke U.S.Steel Košice
Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€Zabezpečené ubytovanie

Tel.č. 0910 381 104 52
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Brány podľa vašich
želaní...

0944 010 670
vizysro@gmail.com
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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:
Ladislav Juhász  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    42.810 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)

PROJEKT DOM.OV MÁ AMBÍCIU OVPLYVŇOVAŤ 
VEREJNÉ POLITIKY V OBLASTI BÝVANIA RÓMOV
 Podľa údajov z posledného Atlasu rómskych komunít, na Slovensku žije približne až 300 000 Rómov v marginalizovaných 
komunitách, pre ktoré sú typické zhoršené životné podmienky. Asi najmarkantnejšie to badať  v oblasti bývania. Obydlia sú často nevyhovujúce, preplnené 
 a bez potrebnej infraštruktúry. 
 Mať prístup k primeranému, kvalitnému a legálnemu  bývaniu by malo byť v prosperujúcej spoločnosti nie len základným právom formálne štátom 
proklamovaným,  ale aj  bežnou praxou. K takémuto stavu sme sa však ako spoločnosť  nedostali, je pred nami veľa práce. A práve to považovali zakladatelia 
Projektu DOM.ov za výzvu, ktorú je potrebné správne uchopiť. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla v roku 2016 na báze pilotne odskúšaných projektov 
zameraných na podporu bývania v obciach Kojatice a Rankovce. Jej poslaním je postupne transformovať marginalizované rómske komunity (MRK) na dobré 
miesta pre život, a to skvalitňovaním podmienok na bývanie.  Od svojho vzniku Projekt Dom.ov rozvíja program svojpomocnej výstavby rodinných domov do 
osobného vlastníctva. Ide o úplne odlišný prístup v sociálnom bývaní od väčšinovo aplikovaného programu nízkoštandardných nájomných bytov. Je založený na 
prístupe „housing ready“ v preklade „pripravený na bývanie“.  Znamená to, že k tomu, aby klient získal legálne primerané bývanie musí vyvinúť úsilie, musí byť 
naň pripravený a v maximálnej miere aktívny. Prístup kombinuje sociálnu prácu s výstavbou rodinného domu. Celý proces práce s rodinou je dlhodobý, trvá až 15 
rokov. V úvodnej fáze , ktorú nazývame aj sporiaca fáza, klient si pravidelne mesačne odkladá peniaze na svoju vkladnú knižku v banke. Zároveň je vzdelávaný 
v oblasti finančnej gramotnosti a pripravovaný na čerpanie mikroúveru. Mať dobre nastavený rodinný rozpočet, rozumieť pravidlám efektívneho hospodárenia 
v domácnosti je alfou a omegou úspechu tohto programu. Celý čas je klientom poskytované sociálne poradenstvo, terénni sociálni pracovníci pomáhajú klientom 
napríklad s oddlžením, vyriešením starých finančných záväzkov. V ďalšej fáze, ktorá trvá zhruba rok a pol, klienti stavajú svojpomocne svoj rodinný dom. Sta-
vebný materiál je pritom krytý pôžičkou, počas výstavby klientom pomáha podporný tím pracovníkov Projektu DOM.ov- stavebný učiteľ a stavebný koordinátor. 
Po kolaudácii domu, prichádza fáza splácania pôžičky. Tá trvá 12 rokov. Splátka je nastavená tak, aby ju klienti zvládli a aj keby sa stalo, že stratia zamestnanie a 
dostanú sa do situácie hmotnej núdze, splácanie pôžičky utiahnú zo štátneho  príspevku na bývanie. Výsledkom je bývanie v tzv. „dome na mieru“, ktorý je navyše 
osobným vlastníctvom klientov.  Obrovským bonusom tohto programu je, že klienti okrem bývania získavajú aj zručnosti a skúsenosti potrebné na trhu práce.  
 Okrem toho, že sa Projekt DOM.ov venuje klientom z MRK, robí veľa práce aj v prospech profesionálneho rozvoja terénnych sociálnych 
pracovníkov pôsobiacich v obciach so svojpomocnou výstavbou. TSP sú kontinuálne vzdelávaní v oblastiach ako je práca s klientom v téme finančnej gramot-
nosti, poskytovanie protidlhového poradenstva, základná orientácia v téme vysporiadania pozemkov, územného plánovania a pod. Od roku 2019 nezisková 
organizácia realizuje projekt Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít. Vďaka nemu  svoje skúsenosti a metodiku 
programu odovzdáva tvorcom lokálnych ale aj národných politík, snaží  sa o škálovanie programu svojpomocnej výstavby tak, aby sa stal súčasťou oficiálnych 
politík. Realizuje analýzy aktuálnej legislatívy v oblasti bývania a sociálnej práce a na ich základe navrhuje rôzne opatrenia na zefektívnenie verejnej správy. 
Projekt DOM.ov bol za svoju činnosť ocenený v roku 2020 cenami SozialMarie a Roma spirit.   

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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ZABEZPEČÍME  

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121 75
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Pomôžte nám pomáhať!
Diecézna charita Rožňava

SK92 0200 0000 0000 1813 7582
https://charitaroznava.darujme.sk/1835/43
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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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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka
• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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Predaj AJ NA SPLÁTKY s minimálnym navýšením

ROŽŇAVA, Kósu Schoppera 3 0907 800 627 info@intrust.sk
www.intrust.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
PODLAHY
SCHODY A ZÁBRADLIA
TIENIACA TECHNIKA
TERASY

-40%
ZĽAVY

až do

za malým trhom,
oproti 100P baru
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK

88
-0

00
8

Štítnická 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

1,60 €

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

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

AKCIA
ZIMA 2021

ODREZANÉ KONCE
MIEŠANÉ

34 €
1prms
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NOVÁ DACIA

SANDERO

Dacia odporúča  

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

UŽ OD

2,9 €/deň
s Dacia Finance na 5 rokov

Ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2021. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. * Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi 
konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ponuka LPG pri financovaní zdarma predstavuje dodatočnú zľavu 550 € s DPH pre TCe 100 LPG pri financovaní 
s Dacia Finance. Reprezentatívny príklad financovania: pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 3,96 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 5 125 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 88,21 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 2 073,92 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena 
je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 12,38 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 7 339,51 €. Denný výdavok 2,9 € je 
skalkulovaný ako podiel súčtu dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Dacia Finance znamená financovanie 
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Nové Sandero: spotreba 5,1 – 7,3 (l/100 km), emisie CO2 106 – 137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotreba 5,6 – 7,7 (l/100 km), emisie CO2  
114 – 145 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných na homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

MENO DÍLERA
ULICA, MESTO
TEL.: +421 123 456 789 www.dealerweb.sk

Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

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    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RÔZNE / 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.
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20. februára 2001                     
agent FBI Robert Hanssen bol zatknutý za 
špionáž pre Rusko a odsúdený na doživotie 

Výročia a udalosti
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Budvar
• svetlé výčapné pivo 049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

249

-46%
cena za 1 kg

4.69

Kuracie
stehná  
• bez kost� 

a kože

CHLADENÉ

Vajcia „M” 179
20 kusov

(1 kus = 0,09)

Inovecká 
saláma   199

-33%

(1 kg = 3,98)

500 g

2.99

129
550 g

(1 kg = 2,35)Rama Classic

Smotanová 

• pr�rodná

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

Trvanlivé 
mlieko    
• 3,5 % tuku 

053

-14%
1 l

0.62

CHLADENÉ

• f�leta s kožou

129
-35%

cena za 100 g

1.99

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 22. 2.
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Supercena
kg

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

Smotanová 

• pr�rodná
065

-23%

(100 g = 0,33)

200 g

0.85

• makové/orechové 119
-23%

(1 kg = 2,38)

500 g

1.55

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

129
Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Lina  
• rôzne druhy 129

3 x 60 g

(100 g = 0,72)

180 g

049

Supercena

(1 l = 0,33)

1,5 l

Minerálna voda 
• jemne sýtená/sýtená

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

sprej*
• rôzne druhy 

* Biocídne výrobky 

Pred aplikáciou 

na obale 

• 3-vrstvový
499

Supercena

• f�leta s kožou

-35%
cena za 100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
22. FEBRUÁRA
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   lucenec@vsemvs.sk +421 905 604 736Gemerská cesta 1, 
984 01, Lučenec

Podaj si elektronickú prihlášku včas, alebo príď k nám a podáme ju spolu!

Mgr. PhD.

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

www.vsemvs.sk,  a lebo navysku.vsemvs.sk

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

PhD.Bc.

Bez  prij ímacích skúšok
Viac informácií získate NON-STOP v blízkosti Vášho domova

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

Ekonomika 
a manažment 

verejných služieb

www.vsemvs.sk alebo navysku.vsemvs.sk

Regionpress si dovolil prevziať infor-
máciu vedcov zo Slovenskej akadémie 
vied - Jána Madarása a  Martina Števka z 
Ústavu vied o Zemi SAV. K textu je prilo-
žená pôvodná fotografia, ktorej autormi 
sú Luboš Hrdlovič a Martin Števko.

Citát: „Dobšináit, Ca dominantný člen 
roselitovej skupiny je v poradí 23. nový mi-
nerál nájdený na území Slovenska. Začiat-
kom februára 2021 ho schválila Komisia pre 
nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu 
pri medzinárodnej mineralogickej asociácii 
(CNMNC IMA).

Minerály skupiny roselitu patria medzi 
relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s  ob-
sahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen 
tejto skupiny s dominantným zastúpením 
vápnika.

Minerál dostal názov podľa typovej loka-

lity (miesta jeho prvého opísaného výskytu) 
- mesta Dobšiná, ktoré má bohatú banícku 
históriu. Rudné žily v okolí mesta predsta-
vujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a 
kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v 
minulosti patrila k najvýznamnejším produ-
centom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol 
nájdený v Zembersko-Tereziánskom žilnom 
systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími 
sekundárnymi minerálmi ako je erytrit, pik-
rofarmakolit a phaunouxit.

O  nájdenie nového minerálu sa zaslúžil 
Martin Števko – vedecký pracovník – mine-
ralóg na Ústave vied o Zemi SAV v spolupráci 
s kolegami z Českej republiky. Nový minerál 
zo Slovenska sa potvrdil aj chemickou ana-
lýzou elektrónovým mikroanalyzátorom 
JEOL JXA 8530F v detašovanom pracovisku 
Geologického odboru ÚVZ SAV v  Banskej 
Bystrici.“

Slovensko dalo 
svetu nový minerál – dobšináit

» Zdroj – geo.sav.sk

Dobšináit svetloružovej farby (spôsobenej malou prímesou kobaltu). Bez prímesi, ako ho-
lotyp má bielu farbu. Drobné guľočky výraznejšej ružovočervenej farby tvoria minerály 
radu erytrit-hörnesit. Skutočná plocha záberu je 3x2 mm.
» Foto: Luboš Hrdlovič.

O tak chýbajúcej trpezlivosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Trpezlivosť, sebaovládanie, umierne-
nosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na mar-
go toho, čo sa deje v mnohých prípa-
doch všade okolo nás – a najmä toho, 
čo je obrazom našej trápne bezmocnej 
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam 
dominuje slabošstvo. 

Zlo a nenávisť je záštitou slabých, 
malých a zakomplexovaných. Domáha-
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im 
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca 
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví.

Patience and persistence ako trpez-
livosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, 
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho 
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis 
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy-
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby 
sme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa 
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. 
Inak sme len marionety na špagátikoch, 
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich 
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce-
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.

Momentálne okolnosti, v ktorých 
žijeme, nás skúšajú až na dno našich 
síl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z 
čoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, 
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako 
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré 

Slovensko stavajú v tých najtragickejších 
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť 
trpezlivým pri počúvaní našich politi-
kov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo 
ako sa nepočúvať?

Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svoji-
mi snami. Všetci máme túžby. Dostatok 
objektívnych informácií, umenie si ich 
vyhľadať a oddeliť od záplavy propa-
gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné 
zručnosti a skúsenosti a správne postoje 
ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím 
zámerom, cieľom. Správne postoje sú i 
správne zoradené hodnoty. Ak teda vie-
me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje 
ich opak.

Iba trpezlivosťou sa dostaneme z 
kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska 
hlúposti, zla, primitivizmu, mocenské-
ho egoizmu a odborného diletantizmu. 
Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vní-
mavá chápavosť a empatia. 
To ostatné sú iba trápne 
teatrálne gestá mizerných 
hercov.

A o mesiac je tu jar, 
milí čitatelia – tak, hlav-
ne, trpezlivo a opatr-
ne, dožime sa jej v 
zdraví!
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Nákaza afrického moru ošípaných 
(AMO) sa na území Slovenskej re-
publiky rozšírila v poradí už do štr-
násteho okresu. 

K okresom Trebišov, Michalovce, 
Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, 
Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, 
Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, 
Veľký Krtíš a Sobrance, pribudol okres 
Gelnica. Od júla 2019, kedy sa náka-
za na Slovensku objavila, evidujeme 
už 933 prípadov u diviačej zveri a 28 
ohnísk u domácich ošípaných.

Najnovšie bol potvrdený Národ-
ným referenčným laboratóriom vo Zvo-
lene pozitívny výsledok na AMO u di-
viaka nájdeného v rámci katastrálneho 
územia Smolník. Následne sa potvrdila 
nákaza AMO aj u diviaka uloveného na 
katastrálnom území obce Mníšek nad 
Hnilcom.

Výskyt nákazy v okrese Gelnica nie 
je až tak prekvapujúci, keďže v sused-
ných okresoch (Rožňava, Košice-okolie 
a Prešov) bolo zaznamenaných už nie-
koľko prípadov AMO v posledných me-
siacoch. Výskyt v tejto oblasti teda bolo 
možné očakávať. 

Príslušná Regionálna veterinárna 
a potravinová správa vydá pre vyme-
dzené poľovné revíry opatrenia v zmys-
le platnej legislatívy EÚ a SR, ktoré 
majú zabrániť ďalšiemu šíreniu náka-
zy, resp. zabezpečiť jej spomalenie.

Na Slovensku bol poľovníkom na-

riadený intenzívny lov diviačej zveri. 
Do lovu diviakov však výrazne zasiah-
la situácia okolo opatrení súvisiacich 
s pandémiou COVID-19, ktorá výrazne 
obmedzila možnosť organizovania 
spoločných poľovačiek a cestovania 
do iného okresu za účelom lovu. Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) umožnilo poľov-
níkom loviť diviačiu zver celoročne, 
bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 
2021. Prebieha aj aktívne sledovanie 
situácie štátnymi veterinármi a poľov-
níkmi, ktorým štát uhrádza náklady za 
odovzdané vzorky z nájdených a ulove-
ných diviakov. Vo veterinárnom labo-
ratóriu vo Zvolene odovzdané vzorky 
neustále vyšetrujú.

Počet prípadov AMO v Európe sa 
počas minulého roka dostal za hranicu 
dvojnásobku oproti roku 2019. V oko-
litých krajinách zaznamenali viac ako 
11 000 potvrdených prípadov AMO u 
diviačej zveri. 

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici

» red
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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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

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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4100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


