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GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Č. 46 / 19. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK
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PRÁCA PRIAMO

V ROŽŇAVE PRE

ZVÁRAČOV A

TRVALÝÝ PRACOVNÝÝ POMERR /

Ponúkaná mzda:
- Na TPP bez skúseností / absolvent od

750 € brutto + variabilná zložka
- Na živnosť od 6,50 do 10,00 € / 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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EUR PALIET A PORFIX PALIET
Stavebniny Statolex

Košická 4330/58, Rožňava

tel.: 0910 177 441

EUURR PPAAAALLLIETTT AAA 
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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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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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INZERCIA

0907 887 322
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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)

Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti

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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• 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

INZERCIA

0907 887 322
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Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa, Úzka 49,
podľa ustanovenia §281 až §288 Obchodného zákonníka.

Lehota na predkladanie návrhov 10.12.2021 do 14,00 hod.

Podmienky súťaže sú k dispozícii na www.ddadsstornala.sk

OZNÁMENIE O VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Prevádzkovanie teplého nápojového

automatu pre klientov DD a DSS
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Námestie baníkov 20, Rožňava

Predaj zlatých Predaj zlatých 
a strieborných a strieborných 
šperkov, šperkov, 
hodín hodín 
a hodinieka hodiniek

predajňa sa nachádza v budove Biskupského úradu
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Vianočný výpredaj!Vianočný výpredaj!

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

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

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

KOMÍNOV
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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
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0907 269 552

kompletné
prezu�e

už
od 16 € 
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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

22. novembra 1938    
Slovenská krajina získala autonómiu v 

rámci 2.ČSR

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Vďaka EIT Food 
Hub-u na SPU v Nitre 
sa na slovenský trh 
dostalo prvé funkčné 
jedlo určené pre se-
niorov ako inovatívny 
potravinársky pro-
dukt, ktorý vyvinula 
potravinárska spoloč-
nosť Maxim Pharm v 
spolupráci so Sloven-
skou poľnohospo-
dárskou univerzi-
tou v Nitre Fakultou 
biotechnológie a 
potravinárstva a 
univerzitným Vý-
skumným centrom 
AgroBioTech.

Slovenská poľno-
hospodárska univer-
zita v Nitre tvorí jedi-
ný EIT Food Hub na 
Slovensku už od roku 
2019 a je uznávaným 
dôležitým hráčom v 
miestnych inovač-

ných ekosystémoch.
EIT Food ako jeden 

z inovatívnych spolo-
čenstiev Európskeho 
inovačného a tech-
nologického inšti-
tútu (EIT) prináša 
riešenie globálnych 
výziev v agropotravi-
nárskom sektore. Ak-
tivity, ktoré realizuje 
EIT Food Hub na SPU 
v Nitre, sú smerované 
na prilákanie a roz-
voj talentov z radu 
študentov a mladých 
vedeckých pracovní-
kov v tvorbe inovácií, 
podporu spolupráce v 
agropotravinárstve – 
tzv. sieťovanie, ale aj 
na zapájanie širokej 
verejnosti pri vytvára-
ní zmien v potravino-
vom systéme. 

Od roku 2021 EIT 
Food Hub na SPU v 
Nitre spolupracuje s 

agentúrou Slovak Bu-
siness Agency, ktorej 
poslaním je poskyto-
vať komplexnú pod-
poru podnikania na 
národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni v 
oblasti startupov v 
agropotravinárskom 
sektore. Jednou z 
úspešných aktivít EIT 
Food Hub-u na SPU v 
Nitre bol interaktívny 
workshop s názvom 
„From idea to consu-
mer“, organizovaný 
odborníkmi z Fakul-
ty biotechnológie 
a potravinárstva a 
Výskumného cen-
tra AgroBioTech, 
súčasťou ktorého boli 
odborné prednášky a 
viackrokové interak-
tívne úlohy spojené s 
vytváraním návrhu 
inovatívneho potravi-
nárskeho produktu. 

Workshop priblížil 
celý proces dizajno-
vania produktu – od 
myšlienky a vybu-
dovania profilu kon-
zumenta, cez výber 
zložiek nového pro-
duktu a špecifikácie 
výživových tvrdení 
až po marketingové 
stratégie uvedenia 
produktu na trh. 

Odborný workshop 
GROW s cieľom revi-
talizácie agropotra-
vinárskych reťazcov 
prostredníctvom udr-
žateľných inovácií 
nastolil témy obnovy 
tradičných plodín 
a liečivých rastlín 
ako základ pre nové 
alebo obnovené po-
travinárske výrobky 
a podnietil diskusie o 
ochrane biodiverzity, 
inovatívnych prístu-
poch ku klimatickej 
zmene, trvalo udrža-
teľnom a ekologickom 
poľnohospodárstve. 

EIT Food Hub kaž-
dý rok organizuje aj 
Awareness day na 
šírenie povedomia 

o inováciách a no-
vých trendoch v ag-
ropotravinárstve. Na 
nedávnom podujatí 
bol priblížený vývoj 
a hodnotenie peká-
renských výrobkov s 
pridanou hodnotou 
a optimalizácia vý-
roby biobiltongu, bol 
diskutovaný neuro-
marketing v praxi na 
Slovensku a perspek-
tívy a ohrozenia eu-
rópskeho včelárstva. 
Odborníci z Fakulty 
biotechnológie a po-
travinárstva pred-
stavili jedlé kvety a 
jedlý hmyz ako menej 
známe a netradičné 
zdroje potravín, al-
ternatívne prístupy k 
vyhodnoteniu senzo-
rických dát, ale aj ino-
vácie v zabezpečení 
pohotovostných dá-
vok potravín (PODAP) 
pre vojakov v poli. 

Aj vďaka EIT Food 
Hub-u na SPU v Nitre 
sa na slovenský trh 
dostalo prvé funkč-
né jedlo určené pre 
seniorov ako inova-

tívny potravinársky 
produkt. Finálny vý-
robok – bielkovino-
vá raňajková kaša 
s novou unikátnou 
receptúrou je výži-
vovo presne modifiko-
vaný pre skupinu ľudí 
nad 65 rokov s kľúčo-
vými atribútmi ako 
efektivita, priaznivý 
vplyv na zdravie, jed-
noduchá príprava či 
nezameniteľná chuť a 
spĺňa chuťové a výži-
vové preferencie star-
ších spotrebiteľov. A 
ako úspešné projekty 
v rámci programov 
EIT Innovation Prizes 
a EIT Jumpstarter vy-
vinuté odborníkmi z 
Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva 
boli uvedené inova-
tívne start-upy Eco-
Dish a BioConvert, 
ktoré sú dôležitým 
krokom k obehovému 
hospodárstvu, ktoré 
je zásadné pre sme-
rovanie agropotravi-
nárskeho odvetvia k 
dlhodobo udržateľné-
mu rozvoju.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

PODPORA INOVÁCIÍ NA SPU V NITRE
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 22. 11.

Balkánsky syr
� 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Vajcia
 “M”

249

-48%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Kuracie stehná XXL
� bez kosti a kože

Konzumné zemiaky
� varný typ B - prílohové
� neprané

319

10 kg balenie

(1 kg = 0,32)

399

700 g

(1 kg = 5,70)

Spišské 
párky

zaručene 
tradičná 

špecialita 699

cena za 1 kg

Agrofarma 
parenica    
� rôzne druhy

199

800 g

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana  
� 20 % tuku

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Smotanová 
nátierka klasik

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)

Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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119

-52%

(1 kg = 2,38)

500 g balenie500 g balenie

2.49

Cherry 
paradajky 
datľové XXL

429

805 g

(1 kg = 5,33)

Vysočina

Jogurtový 
nápoj  
� rôzne druhy

179

1 500 g

(1 kg = 1,19)

Paťa
� tvarohová pena

049

-24%
100 g100 g

0.65*

159

920 g

(1 kg = 1,73)

Horčica  
� plnotučná

Linecké 
rožteky

199

3 x 220 g

(1 kg = 3,02)

660 g

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l4 x 2 l = 8 l

4.99*

4 kusy

039

200 g

(100 g = 0,20)

Smotanový 
jogurt  
� rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
22. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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OSB3 KRONOSPAN hladká 2500 x 1250
10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
058/792 84 39, 0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

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

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

6
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim starožitný porcelán, 
obrazy, hodiny, tkané plátno, 
vrecia, kroje, nábytok a iné 
0905406662

» Kúpim domáce tkané 
plátno,vrecia,kroje,sukne,-
šatky,starožitnosti ako hodi-
ny,obrazy,maľované truhli-
ce.0909117320

» Ponúkam vernú lásku a 

pekný vzťah žene do 38r. 

0911562156

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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    

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.

22. novembra 1938    
Slovenská krajina získala autonómiu v 

rámci 2.ČSR

Výročia a udalosti 23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti 24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti
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Vo veku 69 rokov zomrel slovenský 
spevák a skladateľ žijúci v Prahe, mo-
derátor hudobných podujatí, tvorca, 
ale aj propagátor hudby doma a v za-
hraničí Miroslav „Meky“ Žbirka. 

„Správy o mojej smrti sú pravdivé, 
to by povedal Meky, keby žil,“ píše sa 
na sociálnych sieťach speváka, ktorého 
zvykli volať jednoducho Meky alebo aj 
slovenský Paul McCartney.

Miro Žbirka bol legendou slovenskej 
hudobnej scény, viacnásobný Slávik 
a víťaz ankety Spevák roka na Sloven-
sku, od roku 2006 člen Siene slávy na 
Slovensku, hudobník, ktorého albumy 
vydávané od polovice 80. rokov dosa-
hovali niekoľkostotisícové náklady. 
Absolvoval množstvo koncertov doma 
i v zahraničí.

So zosnulým Miroslavom Žbirkom 
sa lúči celé Slovenski i Česko. Nechýba 
ani speváčka Marika Gombitová. „Môj 
drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si 
v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja 
princezná,“ uviedla na sociálnej sieti 
Gombitová.

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku 
zasiahla aj básnika a textára Kamila 
Peteraja. „Ako blesk z čistého neba. Ve-
del som, že Meky má nejaké zdravotné 
problémy, ale že koniec môže byť až 
taký fatálny, to som netušil,“ uviedol 
pre TASR Peteraj.

„Je to pre mňa veľmi ťažká správa, 
s Mekym som spolupracoval od jeho 

začiatkov,“ spomína Peteraj, ktorý so 
Žbirkom spolupracoval už na jeho debu-
tovom albume Doktor sen z roku 1980. 
„Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľ-
ký melodický talent. Samozrejme, bol 
vynikajúci spevák a hlavne tomu celé-
mu veľmi dobre rozumel,“ uviedol na 
adresu slovenského Paula Mccartneyho 
textár.

„Dobrý, rovný, rýdzi. Unikátny hu-
mor. Otvorenosť a ľudskosť. Veľký pane, 
máte môj obdiv a úctu. Ďakujem. Nielen 
za inšpiráciu,“ napísal na sociálnej sieti 
Instagram český spevák Tomáš Klus.

Posledná rozlúčka s českosloven-
skou hudobnou legendou Mirom Žbir-
kom, ktorý zomrel v stredu (10. 11.), bude 
vo Veľkej obradnej sieni Krematória 
Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra 
o 14.00 h. Prenos z obradu bude zabez-
pečený prostredníctvom obrazoviek a 
priameho vysielania na oficiálnom fa-
cebookovom profile Mira Žbirku https://
www.facebook.com/MiroZbirka/.

Ďakujeme, Meky!

» red
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké

znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


