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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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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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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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Krásnohorská ulica 4124/1, Rožňava 
Po – Pia: 8.30 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MEDZISEZÓNNY VÝPREDAJ
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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

0907 887 322

INZERCIA
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KoFa Academy, s.r.o.

...PREPRAVÍME VÁS
DO PRÁCE, DO ŠKOLY, 

NA FIREMNÉ AKCIE,
NA LETISKO 

A AJ DOMOV...

0910 22 77 22

0910 22 77 23

0910 22 77 24Naša cena
- Vaša spokojnosť
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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)

Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

8. decembra 2006    
1. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti 

Výročia a udalosti
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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

Super výhodná práca 

aj brigáda pri balení 

veselých produktov

Výhody:

 jednoduchá práca  príjemný kolektív

 príjemné prostredie  nástup ihneď

 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

0908 783 501
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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

4. decembra 1996    
František Gaulieder bol protiústavne zba-
vený poslaneckého mandátu

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 6. 12.

Encián
� rôzne druhy 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g110 g

1.29

339

-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie2,3 kg balenie

4.49

Mandarínky
� v debničke

Kuracie stehná
� bez kosti a kože

399

-16%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Bravčová 
krkovička
� bez kosti, v celku

249

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

Kyslá kapusta   
� vo vedierku

189

-29%
1 000 g1 000 g

2.69

Pirohy  
� so zemiakovo-bryndzovou náplňou

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tuniak  
� rôzne druhy 

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49

Šunka štandard

Kuracie stehnáKuracie stehná

249

-49%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.89

2,3 kg

Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 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 6. 12. do 12. 12. 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.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Pepsi/
Pepsi Max/
Mirinda/7 UP 

Lavazza 

Caffè Crema
� rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg

229

-30%

(1 kg = 5,73)

400 g400 g

3.29

Ementál
� blok

Tvaroh 
hrudkovitý   
� jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g250 g

0.99

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

Maslové cesto    
� rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g400 g

1.39

Závin   
� rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

Čaj  
� rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

Zlatý 
Bažant ‘73     
� svetlý ležiak
� + záloha 

za fľaše 0,91 €

079

-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l2,5 l

1.79*

60 % podiel 
náplne 

+ darček
pohár

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 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 6. 12. do 12. 12. 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
6. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Vianočné
ZĽAVY

veľké

znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

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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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva
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■ Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

■ Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

■  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

■ Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

■ Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

■ Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

■ Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

■ Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

■ Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

■ Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB.
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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
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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