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komplexná stavebná činnosť

sadrokartónové systémy, zatepľovanie,
maľovanie domov, pokládka zámkovej dlažby…

RT STAV

0908 989 936
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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!
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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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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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Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

 KOPANÝCH

 STUDNÍ

tel.0905 764 689
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8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

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)
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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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prevádzkovanie bufetu bez predaja alkoholických nápojov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Tornaľa, Úzka 49,
podľa ustanovenia §281 až §288 Obchodného zákonníka.

Lehota na predkladanie návrhov 25.6.2021 do 14,00 hod.

Podmienky súťaže sú k dispozícii na www.ddadsstornala.sk

OZNÁMENIE O VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
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Banícke múzeum v Rožňave,
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať 
najneskôr do 23.06.2021 do 11:30 hod. 

Podmienky súťaže nájdete na www.vucke.sk 
v záložke úradná tabuľa/majetok KSK/prenájom

majetku KSK a u prenajímateľa: 
h�ps://www.banmuz.sk/informacie/verejne-obstaravanie

ponúka na prenájom chatu „Rakaťa“
vrátane vybavenia v katastri obce

Silická Jablonica, súp. č. 168. 
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK
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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

ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021. ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,40 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 12 265 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 188,96 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 740,63 €. poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € 
a RPMN = 12,24 %. celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 950,47 €. údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností – (1) poslednú splátku 
zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s., v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. nový 
Renault Arkana: spotreba 4,9 – 5,9 l/100 km, emisie co2 111 – 133 g/km. uvedené spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

už od 

189 € mesačne

so servisnou zmluvou v cene 

batožinový priestor až 513 l
testovacie jazdy v rámci Dní Arkana
hybridný pohon E-Tech hybrid
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Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava, tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti

INZERCIA

0907 887 322
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SAMOZBER JAHÔD A HRÁŠKU \ FÖLDIEPER ÉS BORSÓ SZEDÉS

KRIŽOVATKA VČELINCE

     PRI TORNALI

MÉHI KERESZTEZŐDÉS

 TORNALJA MELLETT
ZAČIATOK SAMOZBERU BUDEME AKTUALIZOVAŤ NA

WWW.ZAHRADNICTVOANTAL.SK
a na Facebook-u: ZáhradníctvoANTAL

KONTAKT: 0907 765 665, 0915 521 961

Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 

Miesto práce

Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697

0917 465 632

0915  663 240

0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€

- 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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1Šafárikova 33

048 01 Rožňava
mobil:  0907 660 214
e-mail: arpad.icso@gmail.com

ICSÓ ÁRPÁD

PLYN  KÚRENIE
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE ∙ PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK  

MONTÁŽ ∙ OPRAVA ∙ REKONŠTRUKCIE

VODA

» Predám záhradu v RA, 7663 
m2, hrubá stavba podpiv-
ničená chata s elektrinou. 
0919266875

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim domáce tkané plát-
no vrecia kroje sukne šatky 
rôzne starožitnosti ako obra-
zy hodiny maľované truhlice 
0909117320

» KÚPIM RôZNE STAROŽITNOSTI 
NÁBYTOK OBRAZY PORCELÁN 
TKANÉ PLÁTNO VRECIA kroje 
0905406662

» Hľadám dievča do 38r 
na lásku, vzťah, detičky. 
0911471781

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.

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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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
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Mladšia generácia už pomaly zabú-
da na staré tradície a pranostiky. 
Naši starí otcovia však podľa nie-
ktorých významných dní v kalen-
dári odhadovali napríklad aj to, aká 
bude úroda.

Mesiac jún vonia dažďom, čo vy-
stihuje aj množstvo predpovedí našich 
predkov. Označuje sa za prvý letný me-
siac, počas ktorého sa život každého 
hospodára presúval z dvora do polí. Je 
spojený zo zberom prvej úrody. Teplo-
ty sú priaznivé pre rast a vývoj aj tých 
najnáročnejších rastlín. Hlavnou sta-
rosťou hospodára v tomto období bol 
životodarný dostatok vlahy, pretože pri 
nepriaznivom veľmi suchom počasí do-
chádzalo k zníženiu produkcie klasov 
obilia a nedostatku organickej kŕmnej 
hmoty na lúkach.

8. júna o dni Medarda hovorí stará 
legenda príbeh malého chlapca Me-
darda, ktorého ochránil pred lejakom 
svojimi krídlami veľký orol. Ovplyvnila 
nejednu pranostiku a Medard vošiel do 
kalendára ako svätec, ochraňujúci po-
lia pred suchom. Pranostiky hovoria:
„Keď na Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a rozsieva, 
mnoho kapusty a ľanu máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa 
tancuje celý mesiac.“

Sv. Medard sa narodil v Salency v 

kraji St. Quentin blízko mesta Noyon 
v severnom Francúzsku pred rokom 
500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol 
potomkom franských dobyvateľov a 
matka z galsko-románskeho rodu. Keď 
mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za 
kňaza. Okolo roku 545 sa stal biskupom 
v meste Noyon. Zomrel 8. júna asi roku 
560. Uctieva sa ako patrón lúk, vino-
hradov a poľnej úrody. Je to azda aj na 
základe udalosti, ktorá sa údajne stala, 
ešte keď bol kňazom. 

Okrem iného mal vo vlastníctve aj 
včelín, do ktorého sa vkradol zlodej. 
Chcel ukradnúť med. Včely sa však na 
neho vyrojili a prenasledovali ho. Ne-
šťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no 
napokon pribehol k Medardovi a prosil 
ho o odpustenie. Medard nad ním spra-
vil kríž a vtedy včely od neho odleteli.

Aký bude 
Medard po chladnej jari?

» red

10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti

0907 887 322

INZERCIA
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Mleté 

u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599

Supercena
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329

Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139

Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169

-43%
cena za 1 kg

2.99

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj
Aromatherapy 
aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359

Supercena

111 praní

789

-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199

-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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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
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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

Veľa Slovákov sa chystá vycestovať do 
zahraničia. Ktoré krajiny sú bezpečné 
a ktorým sa radšej vyhnúť, kedy bude 
potrebný test a kedy hrozí karanténa? 
Aj na tieto otázky ponúka odpovede 
takzvaný cestovný semafor.

Krajiny sú z hľadiska rizikovosti za-
radené do troch skupín označených 
zelenou, červenou a čiernou farbou. 
Zoznam krajín budú odborníci prehod-
nocovať minimálne každé dva týždne, 
v prípade potreby aj skôr.

Zelené krajiny - Túto skupinu tvoria 
krajiny s priaznivou epidemiologickou 
situáciou. Patria sem členské štáty Eu-
rópskej únie, ďalej Austrália, Čínska 
ľudová republika, Čínska republika 
(Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Juž-
ná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, 
Singapur.

Pravidlá:  Po návrate zo zelenej kra-
jiny platí 14-dňová domáca karanténa, 
ktorá môže byť ukončená negatívnym 
RT-PCR alebo antigénovým testom 
ihneď po príchode. Výnimku z povin-
nej izolácie majú zaočkované osoby 
(po 14 dňoch od druhej dávky mRNA 
vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky 
vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch 

od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak 
bola podaná do 180 dní od prekonania 
COVID-19, osoby, ktoré prekonali CO-
VID-19 pred nie viac ako 180 dňami a 
osoby do 18 rokov.

Červené krajiny - Medzi červené 
krajiny radíme krajiny s nepriaznivou 
epidemiologickou situáciou a tými sú: 
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Čierna hora, 
Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, 
Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, 
Mongolsko, Ruská federácia, Severné 
Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty 
americké, Tadžikistan, Thajsko, Tu-
nisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, 
Uzbekistan.

Pravidlá: Po návšteve z červenej 
krajiny musí absolvovať cestujúci 
14-dňovú domácu karanténu, ktorá 
môže byť ukončená negatívnym RT-
-PCR testom najskôr na ôsmy deň.

Čierne krajiny - Sem patria všetky 
ostatné krajiny.

Pravidlá: Pri návrate z čiernej kra-
jiny platí 14-dňová karanténa, pričom 
osoba musí podstúpiť testovanie naj-
skôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prí-
pade, že test bude negatívny, karanté-
na sa končí dovŕšením 14. dňa.

Ako budeme cestovať počas leta 
– napovie cestovný semafor

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ, Zdroj informácií a foto ÚVZSR

Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.

7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch 
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí 
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na 
Slovensku v Európskom parlamente?

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli 
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament 
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála 
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu 
pre demokraciu, právny štát a základné práva 
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák. 
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd, 
europarlament ešte pred pandémiou navštívil 
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne. 
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle 
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však 
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia 
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku 
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti. 
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane 
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra 
Matoviča.

■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina 
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny 
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto 
vypočúvania?

Vražda novinára, ktorá by mala politický 
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa 
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia 
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú 
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom, 
ale aj celou Európou a Európsky parlament si 
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i 
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše 
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej 
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej 
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie 
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša 
skupina sa však venuje celej EÚ. 

■  A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament 
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?

  Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej 
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná 
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu 
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, 
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť 
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany 
niektorých predstaviteľov vlády.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu 
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou 
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej 
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na 
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec 
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej 
smrti bývalého policajného prezidenta. Je 
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať 
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej 
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký 
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií 
vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách. 

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali 
ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľby, 
no v parlamentných voľbách pred rokom 
neprekročila 7% volebný prah pre koalície a 
zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš 
ďalší plán?

 V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v 
posledných týždňoch sme nabrali druhý dych, 
pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej 
a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej 
politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj 
Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom 
Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych 
prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v 

krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na 
modernú   európsku krajinu a kladie dôraz aj na 
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou 
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike 
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.

■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil 
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár 
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili 
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám 
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch 
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo 
1,5%.

 Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad, 
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú 
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa 
v SPOLU   zbiera veľký ľudský potenciál. Som 
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali 
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom 
parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť 
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia 
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer 
ani momentálne rozštiepená extrémna pravica 
nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí. 

■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?

Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu 
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude 
extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať 
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili 
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti 
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas. 

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť, 
aby naši voliči a naše voličky zostali bez 
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že 
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente 
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny 
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať 
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si 
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a 
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre 
nás nestratil.

VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové 
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i mafi i
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 západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej 
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu 
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom
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zamestná

PRACOVNÍK/-ČKA NA ROZRÁBKE MÄSA 
- nástupná mzda: 12€ brutto/hod. 

(po zaučení od 12€  do 14€ brutto/hod.) – nie je nutná prax

VYKOSŤOVAČ 
- nástupná  mzda: 15€ brutto/hod. 

(po zaučení do 18€ brutto/hod.) – prax potrebná

 Ponúkame:
• Prácu v stabilnom kolektíve, v jednosmennej prevádzke
• Vhodné i pre páry
• Vybavenie všetkých úradných formalít v SRN
• Ubytovanie a strava zabezbečené (hradené zamestnancom)

 Požadujeme:
• Manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť 
• Ochotu a chuť pracovať -  učiť sa

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0911 242 389 
alebo mailom: fleischmanufaktur.de@gmail.com
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIEPODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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LÁKA ŤA ZÁVODNÁ KUCHYŇA
plná dobrých kolegov a dobrodružstiev?
Tak neváhaj a pošli nám na seba kontakt!

Stačí ak nám pošleš SMS na číslo 0901 902 313 s textom:
DNV, PRACOVNÁ POZÍCIA, TVOJE MENO
My Ťa budeme kontaktovať.

B E N E F I T Y  P R E  VŠ E T K Y  P OZ Í C I E :
• nástupný bonus až do 900 €
• príspevok na ubytovanie, alebo dopravu
• motivačné odmeňovanie
• preplácanie nadčasov

práca na dve zmeny (krátky / dlhý týždeň)
POKLADNÍK M Z DA  O D 850 €

práca na dve zmeny (krátky / dlhý týždeň)  |  vzdelanie a prax nie sú podmienkou
KUCHÁR M Z DA  O D 1  000 €

PRÁCA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

práca na dve zmeny (krátky / dlhý týždeň)
POMOCNÁ SILA M Z DA  O D 750 €

VO Ľ N É  P RACOV N É  P OZ Í C I E :

práca na dve zmeny (krátky / dlhý týždeň)  |  vzdelanie a prax nie sú podmienkou
POMOCNÝ KUCHÁR M Z DA  O D 850 €

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte 
sa očariť pôsobivou zrúcaninou 
Uhrovského hradu. Vypína sa 
nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť 
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú 
históriou.

Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z 
obce Uhrovské Podhradie, pričom si 
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú 
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé 
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a 
zdatných turistov. Bežní výletníci oce-
nia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zá-
roveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej ces-
ta k zrúcanine potrvá približne hodinu. 
Odmenou vám bude úžasná atmosféra 
Uhrovského hradu, ktorého počiatky 
siahajú do druhej polovice 13. storo-
čia. Má zachovanú neskororománsku 
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný 
palác s mnohými architektonickými de-
tailami, krbmi, záchodmi, či cisternami, 
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách 
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a 
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s 
tamojším kastelánom na hrade aj pre-
nocovať.

Hrad zničil požiar 
v 18. storočí

Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala 
kamenná hradba s troma nárožnými 

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú 
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na 
juhozápade a na najvyššom mieste stála 
predpokladaná vežovitá obytná stavba 
- donjon. Neskôr bola pristavená nesko-
rorománska kaplnka s emporou, ktorá 
vďaka úplnej zachovalosti patrí k uni-
kátom svojho druhu u nás. V 15.storočí 
pribudol nový palác pozdĺž severnej 
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci 
stredoveku bolo vybudované murované 
predbránie a až potom došlo k rozšíre-
niu hradu o rozsiahle predhradie. Prí-
stup do podhradia zabezpečoval most 
cez priekopu a brána bola chránená 
oválnou delovou baštou. Obranyschop-
nosť hradu zvyšovala obranná pavlač. 
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v ča-
soch tureckého nebezpečenstva, no zni-
čil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná 
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hra-
du, neskôr došlo aj k archeologickému 
výskumu, a postupne od začiatku 21.sto-
ročia došlo k zabezpečovaniu statiky a 
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvod-
ný vstup do hradu po moste, vyčistila sa 
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa 
hospodárska budova, zastrešil sa palác, 
zrekonštruovala sa zrútená klenba v pa-
láci, portál bránovej budovy a prebehlo 
mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hra-
de pôsobí Občianske združenie Hrad 

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso-
bom a pôvodnými metódami naďalej 
vykonáva rekonštrukčné práce.

Nebojácna hradná pani
Hrady a zámky sú často opradené 

rôznymi povesťami či legendami. Inak 
tomu nie je ani v prípade Uhrovského 
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa 
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch 
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť 
na hrad. Odvážna hradná pani si však 
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajú-

ceho sa v potoku a trafila ho veľmi pres-
ným zásahom. „Číra voda potoka zmút-
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad 
účinkom babskej strely a hneď si pred-
stavili, čo sa asi bude diať, keď po nich 
začnú strieľať muži. Nečakali ani minú-
tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch 
by ich nedohonili,“ píše sa v povesti. 
Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul, 
sa vraj od tých čias za mesačných nocí 
zjavujú krvavé škvrny.

Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu

ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 

BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €
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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

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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