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Č. 16 / 23. APRÍL 2021 / 25. ROČNÍK
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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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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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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

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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Elektro

0918 809 604

× ELEKTROINŠTALÁCIE

     – BYTY, DOMY, PRIEMYSEL

× BLESKOZVODY

× KAMEROVÉ SYSTÉMY

× EZS

× REVÍZIE

× PROJEKTOVANIE

× STAVEBNÉ PRÁCE

     – BYTY, DOMY

cekoelektro@gmail.com
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OPRAVA HROBOV, HROBIEK • ÈISTENIE
HROBOV • BRÚSENIE DIAMANTOVOU
VODNOU BRÚSKOU • LEŠTENIE • DVÍHANIE 
• VÝMENA PLATNÍ A HROBOV ZA NOVÉ
• BETÓNOVANIE
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "E"
Odmena: mesačne 728€ + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 

UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV - VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIESLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

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

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
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)

Dňa 25. 4. 2021 uplynulo 20 rokov od úmrtia

našej mamky, starej mamy, krstnej mamy

ALŽBETY OROSZOVEJ rod. Bodnárovej.

Smútočná spomienka

Všetci, čo ste ju poznali, prosím, venujte jej tichú spomienku.

Aj keď si odišla
a nie si medzi nami, 
v srdciach zostaneš 
stále s nami.
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Obec Kováčová, Kováčová 28, 049 42 Kováčová, IČO: 00696684,
DIČ: 2020941274, zastúpená starostom obce Adriánom Dánim, 

v zmysle ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje 
Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 na predaj pozemku Obce Kováčová.

Podrobné podmienky Obchodnej verejnej súťaže sú dostupné 
na webovom sídle obce www.kovacova.net a na úradnej tabuli 

v obci Kováčová

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
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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.

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

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

NEJDE VÁM BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

vojta@regionpress.sk

0907 887 3220907 887 322

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0907 887 322

INZERCIA
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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 

- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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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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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Máj je pôvodne mladý stromček, naj-
častejšie smrekový, jedľový alebo bre-
zový, ktorý mal symbolický význam a 
bol výrazom prírodného mýtu o boji 
zimy s jarou, smrti so životom. Je to 
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. 

Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari 
alebo leta v slávnostnom sprievode po 
dedine za spevu starodávnych obrad-
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu 
prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pes-
trými stužkami, farebnými papiermi 
a podobne; miestami sa tiež obliekali 
do ženských šiat alebo sa na ne vešali 
malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov 
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať 
máje existuje v mnohých krajiných 
dodnes. Na Slovensku napríklad máje 
stavajú ako okresané a ovenčené stro-
my mládenci pred 1. májom pred tie 
domy, kde je vydaja súca dievka/ich 
milenka, inokedy sa stavia len jeden 
ústredný máj pre obec a podobne. Väč-
šinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa pone-
cháva s vetvami.

Vysoké máje postavili v strede de-
diny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Menšie 

máje stavali mládenci pred domami 
všetkým anajmä milovaným dievkam 
v dedine.  

Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u 
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola 
považovaná za noc čarodejníc. Podľa 
tradičných predstáv sa vtedy schádzali 
strigy a strigôni na krížnych cestách, 
odkiaľ sa vydali do všetkých kútov 
chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni, 
dokonca mali pričarovať mráz, ktorý 
ničil budúcu úrodu ovocných stromov 
i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred 
ich vyčíňaním chránili, používali rôz-
norodé magické praktiky. V predvečer 
tohto dňa chodili pastieri na návršia, 
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky 
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdo-
via používali aj konáriky borievok, kto-
ré dávali nad dvere a pod strechu domu 
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby 
bol pred bosorkami chránený aj doby-
tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z 
kvetov a magických bylín.

Máj, mesiac lásky 
a predovšetkým „májov“

» red

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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» 2i.b. v BB pre 2 pracujúce a 
slobodné dievčatá 220Eur/
os/mes 09026235737

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

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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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 
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Pozerajúc sa na stránku ministerstva 
pôdohospodárstva, človek má pocit, 
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať 
rokov späť.

Rezort čitateľa informuje o obsa-
dzovaní stoličiek či rovno celých pos-
tov a tu a tam o nejakej „významnej“ 
udalosti v podobe nejakej účasti na 
nejakej konferencii.

To, že na Liptove sú plné sklady 
slovenských zemiakov a v hypermar-
ketoch máme zas plné pulty zemiakov 
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiaká-
ri avizujú koniec odvetvia, o tom ani 
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári 
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slo-
víčko podpory, pochopenia, vďaky za 
posledný boj o slovenskú úrodu.

V tejto súvislosti netreba čo dodať 
k statusu Anny Belousovovej na sociál-
nej sieti:

„Cvikla z Holandska nákupená cez 
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Fran-
cúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky 
kedysi základ poľnohospodárstva, is-
tota , že bude,čo jesť. A teraz ich dová-
žame z Francúzska ! 

Keby to videla moja nebohá babka, 
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom 
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u 
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo do-
vážame. A samozrejme, že dovozu zod-
povedajú aj ceny. Dovážame potraviny 
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Fran-
cúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska. 

Oni vedia dopestovať pre svoju spot-
rebu aj na vývoz a my nie ?!  Čím to asi 
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodár-
sku platovú agentúru pretiekli stovky 
miliónov eur do súkromných vreciek 
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdra-
vý rozum každého človeka hovorí, že 
potravinová bezpečnosť je a onedlho 
bude ešte viac rozhodujúci faktor do-
slova prežitia národa . 

Mám však vážne obavy , že táto 
vláda je príliš zaneprázdnená sama 
sebou, svojimi hádkami a kšeftami , 
aby sa zaoberala životnými potrebami 
národa . A vlastne tam ani nie je komu 
sa zaoberať myslením ako takým, tým 
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“ 
Píše Anna Belousovová.

A my si môžeme na stránke rezortu 
čítať, kto kde na akej konferencii sedel 
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.

Totálny návrat do čias, kedy síce 
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým 
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič, 
ale nič aj máme.

Kam sa to vraciame?

» red

Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR
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Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- 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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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

14,20 €

16,70 €

20,20 €

24,30 €

29,70 €

34,60 €

Kód

tovaru Názov tovaru

Hrúbka

v mm Cena/ks

-

PD 9,20 €

PD 11,50 €

PD 13,70 €

PD 16,80 €

PD 19,00 €

Cena/ks

OSB3 KRONOSPAN hladká

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

cena už od

EUR/m2
4,06

CEMENT  •  STIERKY  •  LEPIDLÁ  •  SADROKARTÓNY  A PRÍSLUŠENSTVO  •  ŠALOVACIE
TVÁRNICE  •  IZOLÁCIE ISOVER  •  FARBY-LAKY  •  KANALIZÁCIA (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

2500 x 1250 mm = 3,125 m2 2500 x 625
mm

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE

9
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Reálna  záruka

12 rokov

JARNÁ AKCIA

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

JARNÁ AKCIA

INZERCIA

0907 887 322
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29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 

PROTILÁTKOVÉ TESTY
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PROTILÁT

KVALITNÉ 

RÚŠKA 

A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 

VZOROV 
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DOSPELÝCH 
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


